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Halk Fırkası teşkilat he- = 
yeti dün altı encümene 

tefrik edildi 

Filozof,. u 
==~ 

BUGON 

12 
Heyet dün lzmirde zararförenlcre 

; şi ile de uğraştı 
Ankara 8 (Telefon) - Halk fırkası teşkillt heyeti 1aat 6 da 

ismet Paıanın riyasetinde toplandı. 9 za kadar devam eden içti· 
madan sonra 7 encümen ayrıldı: 

Nizamname ve program encümenini: Hakkı Tarık, Hasan 
(Trabzon), HaOJao Fehmi (Gümüşane), Faik (Tekirdağı), Necip 

Ali, (Cebelbereket) Beyler. 
Teşkilit ve intihabat encümenine: Ali (Afyon), Celil (lzmir) 

Cemil (Tekirdaj'ı) Kılıç Ali, Hacim Muhittin, Hilmi (Kayseri), 
Şemsettin (Sivas) Kazım Rüştil (Konya) Vasıf (lzmir) Beyler: 

Matbuat Ye irşat encümenine: Asım (Artvin), Avni (Yozgat), 
Aziz (Erzurum}, Esat (Amasya), Ihsan Faik (Mardin), Mahmut 
(Siirt), Zeki Mes'ut (Edime) Beyler. 

Milli teşekküller encümenine: Hilmi (Adana), Faut (Rize) Nafi 
Atuf (Er:ıurum), Naci Pş. (Cel:elberektt) Reşat (Kütahya) Beyler. 

SAYIFA 
"Çocuk Sayıf alan,, iç 

Sayıf alarcla 

~- -
Hikmet 8. 

Mflatantlk dün Buna mah· 
kemesinde beraet etti. 
Buna, 8 (Valftt) - Müstantik 

Hikmet Beyin temyizden nakzan 
gelen daYuma bugOn. atar ce
za mahkeme1inde bakıldı. 

Milli Küfttır ve konferans encümenine: Besim Atalay, Halil 
(Zonguldak) HamduJlah Suphi, Rasih Antalya, Ruten Eıeref,beyler. 

it ve işçi encümenine: Ali (Rize), Doktor Mustafa (Çorum), 
Memduh Şevket, Nafiz (Erzurum), Sellhattin (Kocaeli). B.ler. 

Mahk6miyet karan, Reiüctlm· 

Fırka teşkilitmndan gelecek olan temennileri takip edecek 
dileç encümenine : Ali Nazmi (Mğula), Ali fUUrİ, Abdüllmuttalip 
beyler. ayrılmıılardır. 

Yarından itibaren encümenler faaliyete baılıyacaldardır. 
Teıkillt heyetinin bugünkü içtimaında lzmirde zarar şörenlere 

)'ardım meselesi konuşulmuş. Bunun için giden vekillerİll vere
._!!ii izahatın öğrenilmesine karar verilmiştir. 

lstanbullu.iar _aö:z:ünilı: a.,Jın ! 

T erkos derdinin halli çok 
yakınlaşmıştır 

Hakümet kat'i karar vermek icin 
l>eledıye fen müd-liriinii çağırdı 

Zi 8'lediye fen hey' eti müdürü 

1 
Ya B. Nafia vekiletinden ge

en mUstacel bir telgraf üzerine 
~Gn Ankaraya gitmiıtir. Ziya B. 
b traberinde terkos ıirketinin 

tlediyedeki dosyalarını da g6-
~r~Uştür. Anlaşıldığına göre 
~~~ vekileti Istanbulun baıın

..___ır dert olan terkos itini 

·Iki-etçioiiz 
lııia ve Beh~ Beyler dün 
.\ . hareket ettiler 

Ç}'a tıııa sefirimiz Enis Bey dün Da· 
laaiıt~Puru ile vazifosi başına avdet et

ır. 

Pr:ere sefirimiz Behiç Bey, dün eks
~~· Macaristane gitmiştir. 

olan ı:eç Bey,. Budapeştede toplanacak 
rl "U Ynelmılel tayyarecilik kongresin 

kOmetimizi tenı.cd.1 edpr,,.lctir. 

.Behiç 8. t1rende 

ket'i surette halletmek icin mP.~ 

Ziya B. 
gut olmaktadır. Dahiliye veka
letindeki doıyalar, Nafia vekile
tindeki mukavele ve şiklyetler 
ile tahkikat doıyalan yeniden 
tetkik edilecek ve Ziya B. bu 
hususta izahat Yerecektir. icap 
eder1e au mDıaviri Burhanettin 
B. de Ankaraya çağırılacakhr. 
Tetkikat neticesinde terk osun 
müddeti bitmeden satın alınma-
sı hakkında son kıy-ar •erile
cektir. Belediye terkos tesisatı
nın ıatın alınmasını terviç et
mektedir. Bundan baıka muka
velenin feshide ileri ıilrülmek
tedir. 

~Ak :ara& altınca sayıfamııda] 

Hikmet &.. 

hura telıraf çekmenin nç olma· 
dıfı uaıı nzerinden nakzedilmiı· 
ti. Karara ittıba kabul edilerek 
davaya baılandı 

MDddei umumi Tahir Bey de 
Hikmet Beyin beraetlni iıtedi. 

Hikmet Beyle avukatlan Şe•· 
ket Ye irfan Emin Beyler m&
dafaacla bulundular. Hikmet 8., 
Heyetin adliye ••kilinden dahi 
mOtee11ir olmamasını s6yledi. 
Reiı: 

- Bu .azı reri alooz. Dedi. 
Bet dakika sonra karar o

kundu. Hikmet B. mtıttefikan 
beraet etti • 

M. Klayn Ankarada 
Ankara, 8. (Vakit) - M. Klayn, bu

gün geldi. Sefaret ve vekalet erkanı 
tarafından istikbal edildi. M. Klayn, 1 

lktısat Vekili Şeref B. i ve lsmet Pş. I 
yi ziyaret eftf. J 

Bu temaslann, Türkiye - Amerika' 
iktısadt münasebetfle alakadar olduğu ı 
tahmin ediliyor. J 

Sıhhiye vekili avdet etti / 
Ankar~ 8 (Vakıt). - Sıhhiye Veki· 

li Bey bugün geldi ve Refsicttmhur Hz. 
terine Izmir felaketzedeleri hakkmda 
arzı malumat etti. 

Dahiliye Vekili Bey, Bahkeserdedir. 
Ayın 11 inde buraya avdet edecektir. 

V- A- K- 1- T 
ın 

3 ilncil tertip hediye 
kuponu : No. 29 

• 
Imtiiıanlar 

Maı·uf bir lngiliz muharriri 
mekteplerden ka~dırdması 

lüzumunu ileri sürüyor 
2 inci sayıfaya bakın ! 

ayın 12 sinde Başhyor 

Haşvekzlin matbaacılara müjdesı 

"Muamele vergisini herşeyden 
kaldırmıya karar verdik ,, 

Matbaaoılar ıon i9timaında 

Matbaacılar namma bazı te
ıebbOsetta bulunmak nzere An· 
karaya giden heyet dün ıehri
mize d6nmilftür. 

Heyet hasından matbaacılar 
cemiyeti kltibi umumiıi Rqit B. 
Ankaradaki faaliyetleri hakkında 
kendiıile görüşen bir mubarriri
mize ıu izahata vermiıtir: 

"-Ankaraya gitmemiz geçen· 
lerde aktettijimiz koaared• b· 
rarlqbnlllllfb Billaaua orada 
Bat•ekil ismet Pap Hz. tara
fından 10.tfen kabul edildik. Bazı 
istirhamlarda bulunduk. Bu rica
larımız bafhca Oç kısımdır. 

1 - Devlet matbaa11 ve sair 
reaml dairelerdeki matbaalar bi
zim iılerimize mani olmakta ve 
san'atımızı tehlikeye dnıürmek
tedir. Türk matbaacılığını öldnr
memek icin tedbir bulunması. 

2 - T CfVİki sanayiden mat
baacıların da iıtifadesi. 

3 - Muamele vergisinin ilga11. 

BatHkil paıa Hz. bu dertleri· 
mize blyük bir allka göıterdiler. 
Bir buçuk saat kadar bizi dinle
diler. Ve bu Yaziyetten çok mil· 
teeuir olduklarıni ıöyleyerek 
derhal tetkikat yapılması ve 
matbaa adedile hilkümetin.mat
baacılık yapmaaı yiizilnden iısiz 
kalanlann teabitini Iktıaat veki· 
line emir buyurdular. 

Muamele vergiaf 1ia1'ltındaki 
ricamıza da "Biz •aten muamele 
-vergisini her pyden kaldırmak 
iizereyiz,, miljdeıini verdiler. 

Ertesi giln lktısat vekili B. i de 
ziyaretle görilştilk. HUlisa bü

(Lô.tfen sayıfayı çeviriniz ) 

Cinevre yolunda 
l' az4n: Mehmet Asim 

Hariciye vekiline refakat eden 
baş muharririmizin yolda ıön
derdiii ilk mektup yannki 

nOahamızda 

Ağaoglu gazete lerde-n--b-ir-i n_d_e _____ b_i_r -m-iz_a_h_ 
yazısı neıretti 

\ 

/) 

Uçurumdan, yangından, selzeleden a..or.at..nuyan adam 1 
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Bır ıngılız muha1rcrı dıynr kı: 
• 

lmtil1anları kaldırmak lazım ! 
Cenevre konferansı açıldı - - -

imtihan çok defa çocukların muvaf • 

Bazı kuvvetler in b, rbirinden tefriki teklifine murah
haslarımız ıtırazlarda bulundular. 

fakıyeti önüne bir hail olmaktan 
başka işe yaramıyor 

Ceneue, 7. (A.A.) - Terki teslihnt meselesi tatbik edilebilmek i~in bahriye cerhe çalışmı~ ve Fran a ile İtalyanın 
ihzarı komisyonu 32 de,•letin murnh· ı~u\'\"etleri idare indeki ilah endazla- kun·etlerin tahdidi hakkındaki kaide ve 
h~ lan ha.~ır olduğu halde nçılmı~tır. rın da ~~a~..ıın dikkatte tutulması !Azım· usullerin ayni zamanda kara, deniz ve 
B~r çok munakaşad~n ~~nrn e~.e~emırde gelecegını beyan etmi~tir. hava kuvvetlerine tatbikını talep etmiş 
mıllctler arasında ıhtılafı mucıp olan Ciheti a kerivece vücudc getirilmiş ld ;r. h t l t t "'I S t b h . . . . .; o u,.unu n ıra mış ır. n. a o, a · 
\C ımdı)e kadar hal cdılemı)en mc- olan bütün nim resmi te..,kilftb dahi bu . biti · · ·kt . 'ba ·ı t hd. 

1 1 · • • 'l · . ,. rıyc za erının mı · ar ıtı , rı c a ı-
s e crın tctkıkme karar ı.·en mı tır. mevanda tetkiki M. Lito,inof tarafın· 
> d ·• ı 1 • • d • ·dd' ı di hakkında muvakkat bir mukavele hun an sonra dıger mese c crın tctkı- nn ı ın o unmuştur. . . . 1 ki "d 
. aktedılmesını ,.e mnlann lrnç :ı' en 

1.ınc başlı.)acaktır. l{ont Bernstof, M. Lito'finof'un bu . . 
Lort Se il, cemi.> eti aham tarafın. teklifinin AJmanyaca kabulü gayri ka- •?~ı.ret ~·l~cağını~. ıla~ olunmasını tek· 

dan daimi olmak üzere bir terki te~li- bil olduğunu bildirmiştir. lıf etmıştır. 1\1. ,ıto\'ınof, Fran ız mu· 
hat komi >onu te kil edilme ine dair i- Ana \'atan ile deniz a~ırı mahallerde rahhası M. Mas igli'nin noktai nazarı· 
lan Hritan"·anın teklifini cemi .. ·ete arz k" k 1 • b' ibi . d t f 'k" h 11a i~tirak ettiğini beyan etmi~tir. ltal· 

J J • ı ·u, vet erın ır rın en e rı ı usu 
etmi tir. unda bazı de\•letler tarafından vuku ya.. •rahhası C\'\"elce vaki olan beya- Jngiliz muharrirlerinden H. Con ln- imtihan, kflğıtlarının kıymeti nedir1 

Cenevre, 7 (A. .) - Terki teslihnt bulan teklife karşı ltalya ve Türkiye natından • ... 'U ederek l..ort Sesil ile M. gland, bir mecmuada imtihanlar aley- hazan çocuklar bildiklerini sühuletle 
ih1.ari komi >onu bu nbah içtima ede- murahha tarı bir takım kuyudu ihtira- Sato'nun müdafaa ettikleri noktai na- hinde şöyle bir mal,ale yazıyor: bunun üzerine koyabilirler. Fakat çok 
rck ~eçen içtimalarda teklif edilmis 0 • ziye dermeyan etmiştir. Lort Sesil, kn· zarı kabul eylemiştir. 1\1. l\fassigli, Ja- "En bü:> ük oğlum bu ene mektebi· defa da buna muvaffak olamazlar. 
lan itil:if projelerine ait maddeleri tet- ra ,.e ha,·a kuvvetlerinin tahdidi hakkın pon murnhhasının teklifini mü ait bir nin son ınıfında imtihanlarını veriyor Me hur \'e alim doktorlardan Sir 
kik ctmi tir. Ilu maddclel'in en mühim- daki mukanlede derpiş edilen kaide ve surette tetkike munfakat etmiştir. du. Yalnız bir derste mu\'affak olama· Ceymis Kriçton Brovn bu istemin id 
mini bahri>e a kerJerinin mahdut bir u ullerin bahriye zabitlerini alakadar Başmurahhaslnr, bu teklif hakkında dı. O :> üzden şehadetnamesini alarnıya- detle aleyhinde bulunmuştu. Meşhur 
n~ik~rn ircaı teskil etmektedir. M. l\lasıedemiyeceği mUtaleasında bulunmuş- hususi bir içtima yaparak müzakerattn cak: Alnı.ak . i ter .e büt~n derslerden mualliml~r~en Pr. ~iril ~o.n:ut da. ~ir 
sıglı. beyanatta bulunarak, bu tahdit mu tur. M. ~igli, bu noktai nazarı bulunacaklardır. yemden ımtıhan 'ermege mecbur ola- takım mühı mmuallımler gıbı bu fıkır· 

caktır. dedir. - ~ ~ ............... • 1111Utmu1111tn11t11111tıt9tett11t1•M•M•••••••••••n1111t"'"'''ıt .. ınmattt111t111t11Htt111Ulfttlfl""""""'fllftlftmmntı1nmmntnmmımıı1n11ruıuanıımı 
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nu vaziyet karşı ında mütee ir ve Sir <'cymi , evde imtihanlar için sM 

a ır ası Katibi umuwi Saf- Adiye ısahat aahibirhalegelençocuk, bana dedifedilenfazıameaininaleyhindebulun 

k i 
ki· maktadır. Bu zat diyor ki: "Akşam ya-f et lleyin 1Vakıt)a beyanatı om svonu ·_Bu mann!':IZ şeye ne lüzum \"ar? tağa gitmeden e\·vel geçen saatler zar-

Ona aynen şu cevabı verdim: fında dimağ tama mile istirahat etmeli· 

Fırl<an1ız1n 1 ani i olan Gazi Hz. l~e sicün1hur ol
nıaları dolayısile fırkanıızın umunıi reisliği filen 
YPldlleri olan lsn1et Pş. tarnfındıtnif a edilecektir 

Ankara 8 (Vakıt) - Son günlerde fırkalaıın milli blok yapacağı 
yolundaki neşriyat arasında Gazinin mcvkiine dair tekrar bazı 
ıeyler yazılmıştı. 

Vuiyetin hakikati de dün Vakıt okuyucularına bildir lmiıti. Dün 
kcndılerfoi gördüiüm katibi umumi Saffat 8. dedi ki: 

- Gazi Hı. Serbest cümhuriyet fırka Liderine yazdıkları mek· 

lupta kendilerinin Cümhuriyet Halk fırkasmm umumi reisi oJdukJa 
rını tasrihe lstanbulda neşrettil<leri beyanname ile de bu taribt 
hakikati tavzih etmişlerdir. Bu vaziyet bugün de biç değiımemit 
tir. Kat'idir ve değişmiyecektir. 

Binaenaleyh fırkamı:ı.la Scrbeıt cümburiyet fırkası ayrı ayn 
fırkalardır. Bizim umumi reis:miz fırkanıızırı banisi Gazi Mustafa 
Kemal Haıretleridir. Serbest cümhuriyct fırkasının reisi de Fet
hi Bf.dir. 

Yalnız Gazi Hz. F etbi Beye verdikleri malum cevabi mektup
larında bildirdikleri üzere kendileri Reiscümhur bulunmaları do
layısile fırkamızın reisliği filen vekilleri olan ismet Pı. tarafın· 
dan ifa edilecektir. Fırkamız önümüzdeki meb'uı intibababnda 
akalliyete düşerse umumi reisimiz Gazi Hz. fırkamızın batına 
geçerek riyaseti bilfiil ifa buyuracaklardır. 

Bütün hakikat işte budu. 
.............. i#liHifffiiC lftUIUHIBllJlllllAllllllll ........ , --·-rn--www-•-•11--- ......... ., ... , .... ,iMi ....... _ ............ ---

~1uanıe1e vergisi 
Ankara, 8 ( Telefon ) - Milli 

.anayi birliğinin ihracat eşya

sından muamele verğisi alınma

ması için baıtırdığı braşCir meb' 

uslara da~ıtılmıştır. Verğinin 
lağvı cereyanları kanetlidir. 

yeni müdaf an nıüsteşarı 

Ankara 8 (telefon)- Y eai Milli 

müdafaa müsteşara Qeı viş Pata 
geldi, vazifesine başladı. 

wwuwwwıwwnuı ıın P m wnn..__...a11M1mmmun 

kUmetimizden büyük alika gör
dük. Dertlerimizi dinleyip çare 

arayan Başvekilimize çok mlltc

ıekkiriı.,, 

* Raıit B. dün bu izahatını cc· 

As1lsıı. bir haber 
'cara, 8 ( Telefon ) - Ati 

~ heyetinin tekrar kısa bir 
ıLüddet için faaliyete ıeçirile
ceği haberi aaılıııdır. 

intihap itirazları 
Ankara, 7 - Belediye intihabatı mü 

nasebetile muhtelif yerlerde Dahiliye 
Vekaleti tarafından yaptınlmakta 0 • 

lan tahkikat neticeleri peyderpey ve· 
kalete bildirilmektedir. 

Şimdiye kadar ikmal edilen tahkikat 
ta kanun hilafına muamele yapılma
mış olduğu tebeyyün etmiştir. 

Orman kanunu 
Ankara, 8 - Orman kanununun mü 

zakeresine yann iktisat encümeninde 
ba )anacaktır. Elde hazır bulunan ına
adin kanunile yeni 1§ kanunu, birlik o
larak ay sonunda meclis heyeti umumi 
yesine sevkedilecektir. lktısat vekaleti 
bu sene bunlardan bqka yeni birkaç 
kanun daha hazırhyacaktır. 

Raf et B. An karada 
Ankara, 8 - Refet Pap bu sabahki 

ek presle Ankaraya gelmit Te Ankara 
palasa inmiştir. Refet Paşa bana dedi 

Dün Adliye vekilinin - Eğer bir bankaya. bir sigorta ya- dir. 
riyasetinde bir top- zıhanesine \'eya bir ticaret müe~sese İ· E a en mektepte yorulmuş olan bir 

• ne gidecek olursan senden şehadetna- mektepli derslerini hazırlamak için en 
Jantı yaptı me sorarlar 'e hu kflğıt her hangi bir ziyade i tirnhate muhtaç olduğu bir sı 

Ankara, 8 (Yakıt) - Adliyedeki ıs· imtihana muadildir. rada zihnini yorar. Hunun neticesinde 
lahat komisyonuna iştirak edecek ze- Bir mühendi muhasip, doktor mi· çocuk asabi olur, lüzumlu, lüzum uı 
vat, geldiler. Yusuf Kemal B. komisyon mar. muallim ''e daha buna benzer bir heyecana kapılır ve vücudü çocukluk· 
azasile bir içtima yaptı. Hükumetin meslek sahibi olmak istersen, gene ay· tan erkekliğe geçerken çok mustarip 
noktai nazarını anlattı. ni talep karşı ında kalırsın oğlum.,. olur. 
Müteakıben Ce:ıa \'e Ceza usulü mu· Bu bir hakikattir. Bugün elinde mek Ilirçok terbiyecilerimiz vardır ki bu· 

hakemeleri ilk içtimaını aktetti. :Ko-~tep şehadetnamesi olmıynrak mektep- günkü imtihan sistemlerimizin sakatlı 
misyon her iki kanundaki noksan lan ten a) rılan bir çocuğa bu mesleklerin ğını anlıynmk onun yerini tutacak bir 
refedecektlr • kapısı knpalı bulunuyor. tarz bulabilmek için çırpınmaktadırlar. 

Bu komi yona Temyizden Fahrettin Re mi i:;;ler .. ticari v ma:li '112İ) tl+-,j Ticnrot TnPc1-~ine girmek istiyen bir 
8. riyaset ve müderris Baha, Kudretul- re de ancak elde hu anahtar olduğulgcnç, elinde her ne.kadar T uua \e 1ıt.s 
lah, N

0

ecmeddin_ Zahir, ~o~ya müddei halde girilcbili;)or. ıi~e ~e. bulunsa. bir defa şifahi suretu 
umumısi Sadettın B. ler ıştırak etmek· Acaba bu iyi bir ~i~tem midir \'e ço- hır ıstıc,·aba ugrar. 
teCiirler. cukJarın istidadını öl~ebilmek için baş- Şifahi imtihanlar artık ortadan kal~ 

Ceza usulü muhakemeleri ve icra ve ka bir tarz bulunamaz mı? Sonra aca- mıştır. Halbuki bu tarzın meziyetleri 
iflas komisyonu )ann toplanacaktır. ba imtihanlarda mu,·affak olanlar hep yok değildi. 
Komisyona Temyizden Jt'uat Hulfı i Tİ· zeki çocuklar, muvaffak olamıyanlar Hiç olmaz a mümeyyizler talebeni• 
yaset ve J<'eyzi daim, Ankara ağır ce- da gabi olanlar mıdır? çehresini görür, zeka ve kabiliyeti hak· 
r.a reisi Şefkati, İstanbul ikinci tica- fr. Çurçil ile Mr. Ameri, duhul im· kında bir fikir edinebilirlerdi. 
ret reisi Osman Nuri, Eskişehir hukuk tihanında rnm·affak olamamışlar ve Hakikatte istidadın en iyi tecrübcle
hakimi Kemalettin B. Jer iştirak etmek- bunları imtihan eden ve bugün kim ol· ri bir rocuğun bir işi yapmak hususun· 
tedirJH. duklarını kim enin bilmediği mümey- daki kabiliyet iasını ölçmektir. Halb1l 

Her iki komi~yon, her gün iştirak e- ,·izh.'r bunların i ticlat ye zckftdan na· ki bugünkü imtihan sistemi bunu yapa• 
decek ve asgari ?'üdd~t. zarfı~da ka· ~ibi olmadığını fürn ettiler. bilmekten çok uzaktır ,.e bugünkü ço-
nunla~da yapacagı tadılatı vekalete ve- Bernard Şov bize kendisi söylüyor cuk zihninde her :ı üpheyi taşır. 
recektır. • . ki hiçbir mekteı>te okumamıştır. Her Bu böyle olunca bugünkü imtihafl 

Vekalet bunları Jayıha şeklınde Mec- h ld b t 1 · h d t 1 1 ·1. si temlle birrok çocuklara muvaffakı· r d k . a e u zn , Jır . e a e name n an ,.. 
ıse arze ece tır~. . 

1 
.. mek irin imtihana .. girseydi mutlaka o yet sahrnhlnrını kapatıyoruz demektir· 

Bu hususta muhı mbaro ann da mu- :l • • •• • 1, b' "t h ı h.l ·sa· kıymetli ü liıp ve ıfadesı mu men ızle- er ı) e mu e n~sı. arının ı e ı 
taJealan sorulmu tur. 

Şükrü Kaya Bey 
Bahkeair, 7 (A.A) - Dahilye 

vekili ŞDkril Kaya beyfendi re
fakatlerinde jandarma umum ku· 
mandanı Kazim paşa ve maiyeti 

erkini olduğu halde bugUn saat 
18,5 ta Balıkesire gelmiı, hara

retle istikbal edilmiıtir. 
Vekil Beyfendi, istasyonda bil· 

hassa Akhisarda halk tarafından 
fe\kalide tezahüratla istikbal ve 

teni olunmuştur. 

Romanvada bir suikast 
J 

Romanyada "Gılas,, ile "Kloj,, 
arasında sürat katarına ıuikast 
teıebbüıünde bulunulmuştur. 

Hattın ıüıergihına konan beşyüz 
kilo gıram ağırhğrndaki hşa 
çarpan makine harap olmuş ise· 
de insanca ıayiat olmamıştır. 

rin istihfafile karşılanacak ve ihtimal betinde üphc ettikleri imtihan tarzla· 
kendi ine bir -:.ehndetname \"erilmiye- ğine in:ınmı ız. Çok mu?" 
cekti. rının biz aleyhinde bulunmuş ve bunufl 

imtihanda mm·affak olmıyan çocuk· ı~elecek ne illerin i tidadını körlctect
lardan bir kısmının intihar etmekte ol· İngiliz muharririnin şu makalesi b1J• 
duğu Almanynda bu imtfüanlara bir şe rnda bitiyor. Şimdi düşünebiliriz. ılt 
kil \•ermek lüzumuna son senelerde c- ni şc) lıizim için de varit değil midir 
hcmmiyet verildiği me\'zuu bahis ol· ve bizim terhiycci ve mektcpçileriııt1• 
muştur. hu me ele hakkında ne düşünürler'.' 
............ 111 ınmmm 11 111 m mı mumı ıı un 11 11mmıamı mum mıuımu1111t m m11111un111m111 mum 1111111nun11nıu nınımmmnm mmm ıtınınfftf'",...-

Romanya ve ecnebi anıel·: 
Bulgarca "Zora , gazetesinden: 
Romanya ticareti hariçten hiç 

bir ecnebi ameleye Romanya 
dahilihde it verilmemesine ka
rar vermiş ve bu kararını alaka
dar memurlua tebliğ etmittir. 
bu karara riayet etmiyenler<len 
beş bin leyden yirmi bet bin leye 
kadar cezayı nakti alınacaktır. 

Yalnız Romanyaya gitmeden 
nezaretin müsadesini almış olan 
ameleye müstesna olarak iş ve· 
rilecektir. 

~laa r i f nıüf ettiş' erini o 
teftişleri 

Ankara, 8 (Telefon) - lstsl1" 

bul ve Ankaradaki maarif mil" 
fettişleri bu hafta içinde TrakY• 
ve Anadoluda teftiıc çıkacak· 
!ardır. 

Adli ve nıüı ettisleri 
Ankar~, 8 (Telefon) - Adli

yede grup usuliye teftit kal~;; 
rıldı. MUfettitler ayrı ayrı 'Vaıı 
göreceklerdir. 

Tel~rııf haberlcrımızın devamı altın 

miyet heyeti idaresine ıöylmiş ve 
dün ak,am yapılan bir içtimada 

ce•iyel namına Baıvekil paıaya 
bir teı kkür telgrafı çekilmesi 
kararlaştırılmııtır. ki: Bu kuponu ke:ıip birikti· Har icive kadrosunda cı <a\ ıfamızdııdır. 

Cemiyet idare heyeti aynca 
bugün de toplanacak ve vaziyetin 

heyeti umumiyeye arzı için fev

kalAde bir konsrre ~nnu tesbit 
edecektir. 

- Hu usi bazı işlerimi takip ve in- rini% 1 bir ~ıra kupon ge
taç etmek için geldim. 

Bilha a l\tüdafaai Milliye Vekaletin tiren VAKıTın tilrUf türlü 
de ufak bir işim ,·ardı. Bununla uğra- hedlveierinden birini 
~acağım. Bunları bitirir bitirmez döne-1 hendi ~~çip alacaktır 
ceğim.. j ._ _____________ , 

_, 

J 

tebeddülat 
Ankara 8 (Vakıt) - Harici

yedeki tebeddülat kadroıu te· 
kemmül etm"ştir. Yakinda baş· 

vekalete ar zedileceklir. 

lnkil:\p nöbetçileri 

Yazan : Sadri Etelll 

7 inci sayıfada 

• -kıı, 
de, 
de1 

i•ıa. 
)İ ' 



1930 ~ 

Iktısatçılarımız Arasında Şayanı Bir ihtilaf 
Defterdarı ı kta: 

Devlet Bankası 
1 ' lkbaatçılann ihblafı J ·----- Muhtelit mübadelede J 

Borıada· ı 

Uydurma cetveli . 
Maliye vek61etinin defterdar
hkl ara g6nderdl§i bir temim 

COmhuriyet merkez bankası
nın hazırlıklarına faaliyetle de
vam olunmaktadır. 

iki Borsa muamelecisi hakı- / 
kında tahkikat yapılıyor 

Maliye vekileti dnn bunun 
için defterdarlığa bir muhtıra 
g6ndererek banka hissedarlığma 
ne •uretle iıtirak edileceğini bil
dirmiıtir. 

Mubtirada memurların hisse 
senedi İftiraları şaraiti fU ıokil
de teabit olunmaktadır. 

.. Ordu erkin Ye mensubininiı 
Ye alelumum devlet memur v 
müıtahdiminin vaki mOracaat· ' 
larına binaen hisaedar olabilmele
ri ıçın yüksek Başvekaletin 
11-8-1930 tarihli tahrirabna 
merbut talimatname mucibince 
hükümetçe bazı teshilit temin 
edilmittir. Talimatta gö•terildiği 
veçhile devair maaş ve llcret 
bordroları umum isimleri ihtiva 
etmek Ozere tanzim edilecek ve 
yukansına (Cumhuriyet Merkez 
Bankasından ihraç edilip tale
bimiz lizerine hazinece namımıza 
mubayaa olunacak bisıe senet
leri bedelinin sureti tesviyesi 
hakkındaki talimat ahltAmmı 
kabul eylediğimizi ve işaret et
tiğimiz miktarda hisıe senedine 
talip olduğumuzu nahk bordru
dur) ibaresi yazılarak memwrla
nn ismi mesken kirası ve mük
tesep hakların istilzam ettiği 
ıam hariç maaşının tutarı yani 
Bar~mdeki emsal ile hasıl darbı 
Ye alacağı hiıse adedi ve imzası 
kaydolunacr ktır. Bucetveller 
Maliye V•kilctinde cem oluna
cak ve peyderpey mah•ubu yapıl
lbak ıartile bedelleri hazinece 
bankaya g~nderilecektir. Memu
rin bu stııretle tabassul eden borç
ları Maliye Vekiletinio tesbit 
\'e it'ar edeceği tarihten itiba
ren maaşla11ndan on sekiz ay ve 
~kaitte ve 13-10-930 tarihli Ma-
!e Vekileti tahriratı umumiye

•ııade taarih edilen halde yani 
lbJaqı yllz ve emsalinden fazla 
O Upta kn • • hi • usuru ıçın ıse •enedı 

:ulamayanlardan 12 takıitte tab-
1\1 olunacaktır. 

hı &aşının tutan 100 liradan az olanlann 
/ hissesi. maaşının tutan 100 ilA 200 
~?a kadar olanların iki bissesi,maaşının 

rupada tahsil eden ikttsatçılanmızdan 
Vehbi ve Nizamettin Ali Beyler 

Her iki taraf 

Kambiyo borsası nizamname
ıinin 54 ncü maddelerine muha
lif olarak komiserlikten mezuni
yet almadan esham ve tahvilat 
gtinlük fiatlarını g6ıteren hususi 
cetveller neıreden Ye dağıtan 
boru mubayaacılanndan Ham
pasom ve Kirkor efendilerin cll
rDmleri zabıta tarafından tesbit 
edilmit, evraki ait olduğu maka
ma verilmiştir • 

Hamparsom ve Kirkor efendi 
lerin neşrettikleri cetveller ha
kikata mutabık olmayan bir çok 
malumatla doludur. Bu noktayı 
nazarı itibara alan borsa komi
serliği maksadı mahsusla hareket 

Diğer tarafı Kurunu vGata 
zibniyeWe itham ediyor ~dilip edilmediğini tesbit etmek 

üzere tahkikat icrasına batla· 
AYrupada tahsil etmiş ikbıat-

mıştır. 
çılar tarafından bir eemiyet tef• "'--------------. 
kil edileceği ve ecnebi memle-
ketlerde tahsillerini tamamlamış 
iktıaatçıların bu teşekkül etra
fında toplanacağı yazılmıştı. Ha
ber aldığımıza gare cemiyetin 
yalnız ecnebi memleketlerde tah
sil etmişlere inhisar ettirilmesi 
memleketimizde ~ahsil etmiı ik
tısatçılar nzerinde iyi bir tesir 
brakmamıı ve bunlar da bu va· 
ziyet karşısında kendi aralarında 
birleıerek bir cemiyet tesi• et
miye karar vermışlerdir. 

Dün bu ikinci cemiyet taraf· 
tarlarından bir ikbsatçı bize şun• 
ları söyledi: 

S. C. 14. nizamnamesi 

Vilayet umuru hukukiye 
müdilriyeti serbest fırkanın 
nizamnamesindeki 4C meb'uslar 
fırka prensipi haricinde 116z 
söylememeğe mecburdurlar " 
maddesine itiraz etmiş ve bu 
maddenin tadilini serbest 
fırkanın merkez ocağına bil
dirmiştir. 

Mezkur ocak heyeti dün 
buna cevaben vilayete mil· 
racaat ederek nizamnamenin 
hususi olduğunu ve tadile 
lllzum bulunınadıfını söylemiş
lerdir. 

'~-K-ü_ç_u_k __ h_a_b_e_r_ı_e_r _ _.I 

.. _ lktısatc;ıfarın böyle iki ay· 
n cemiyete mensup olması mem
leket lehine sarfedilmesi icabe
den enerjiyi ikiye ayırarak ve • TAYYARE CEMiYETi KONGRE-

Si - Türk Tayare Cemiyeti umumi 
ziyaa uğratacağı için çok tees- kongresinin ayın 25 inde Ankarada 
ıilrO daidir. Avrupada tahsil toplanması takarrür etmiştir. Kongre
etmitler diye ayrı bir cemiyet de Istanbulu Hakkı Şinasi Paşa ile
kurmak ve buraya memleketi- Nakiye Hanım temsil edeceklerdir. 
yetittirdiği bir çok kıymetli uzuv- * BELEDiYE F~N MÜDÜRÜ - Be 

. . lediye heyeti fennıye müdürü Ziya B. 
ları kabul etmemek ecnebı bır belediyeye ait bazı işlerle meşgul ol-
memlekette tah•il etmiş olmak- mak üzere dün Ankaraya gitmiştir. 
lığa rağmen kurunu YUstai ge- • MEZBAHADA - Mezbaha satış 
dik zihniyetle hareket etmek yerinde etlerin havai hatlarla nakline 
demektir.,, ait tesisat yapılacaktır. 

Sis 
Vapur seferleri rlün sabah 

intizamsız o du 
Birkaç gündür havalar güzel 

gitmekte, fakat geceleri sis bas-
b.i i~ 300 liraya kadar olanlaıın üç 
liralaeaı. maaşının tutan 301 İJA 400 
4-0ıy~ kadar olanların dört hissesi, maaşı 
ı., ılt 5()() liraya kadar olanların beş 
"lSSesL 

~ •ekiz ayda tesviye oluna
hia • Bu ni•betler fevkinde 
•• •e •enedi yazılmak caiz ve 

. lırmaktadır. Evvelki gece yansı 
baılıyan sis dnn öjleye kadar 
devam etmit ve vapurlar bu 
yOzden. seferlerini muntazaman 

* lLKMEl{'fEPLERDE TETKiKAT 
- Bazı ilkmektep talebesinin derslerde 
çok zayıf oldukları görülmü~ ' 'e 'ise 

müdürleri tarafından Maarif idaresi
ne şikayet edilmiştir. Hangi mekteple
rin zayıf talebe yetiştirdikleri anlaşıl
ması i~in ilkmektep taiebesi arasında 
tetkikat yapılacaktır. 

* DARÜLFÜNUNDA UÇ BULGAR 
TALEBESi - üç Bulgar talebe-.i daha 
darülfünuna girmek üz~re şehrimize 
gelmişlerdir. 

'"Yanı d 1-tarı arzu ur. Ancak bu faz-
hiaa 11 bedeli memur olmıyan 
C.lc~darlar gibi tediye oluoa-r. 

Beled' •ıaa- b •ye, M61hak, Vilayet hu-
ttaı 1 

lltçelerinden ve miles•eıat-
ttalıi~laf ve ücret alanların ayni 
İçiQ ttan istifade ettirilmeleri 

~rkezlerine yazılmıştır, 
~ . 
!~'-~buı ile Van arasında 
-.qbuul ·ı V 

Pılııaakt 1 
• an arasında ya-

ta. lcl:"fe~ olakn doğru telgraf hat
llllftir. r adar ik•al edil-

Vlll -~:;;e ____ _ 
11•r•t J ~j •ndırma kumandanı 

~:.:luaan Yi1'yet jandarma 

yapamamışlardır. Pendikten saat 
yedide kalkacak Moda vapuru 
ancak onda kalkabilmiş · ve yol
cular saat on ikide köprüye gel
mitlerdir. 

Şirketi Hayriye vapurları da 
ilk seferler yapıldığı halde bir 
aralık KöprU-ÜskUdar seferlerini 
yapamamıılardır. 

Kandilli rasatanesinden aldığı
mız malQmata göre bugün rilz
gir mütehavvil e•ecek, ha~a açık 
olacaktır. Dlin hararet azami 10 
asgari 11 derece idi, 

EYie afta 

* HAZIR KIYMALAR - Belediye 
sıhhat müdürlüğü kasap dükkanların
da hazır kıyma satılmasını menetmiş

tir. Badema kasap dükkanlarında 
müşteri istediği zaman istenilen milc
tarda kıyma yapılarak satılacaktıı·. 

• HAMAL T ARİFESi - htanhnl 
belediye encümeni hamallar tarife!':inın 
bazı aksamını tadil etmiştir. Tar:fed~ 
bazı mevaddın nakil ücretleri artırıl
mış, bazılarının da eksiltilmiştir. 

Yakında eşyayı zatiye hamalları ta· 
rifesi de tadil edilecektİl'. 

• ANKARA HAPiSHANESİNDE 
BlR HADiSE - Jımirden son zaman
larda Ankara hapishanesine nakledilen 
bir kaç mahpusun çıkardıkları arbede
ye diğer birkaç mahkumun iştiraki ne-

f ticesinde iki mahkum ellerinden bı~ak· 

. . 
Teftik Kimli B. 

Tevfik kamil B. 
Garbi Trakyadaki Tilrk em

IAki için beyanatta 
bulununuyor · 

Mübadele komiıyonu Türk 
heyeti murahhaaası rei•i Tevfik 
Kamil B. Ankaradan ıehrimfze 
gelmiıtir. Bir mubarririmiz ken-
diıine Garbi Trakyaya ne zaman 
gideceğini sormuf, Tevfik Klmll 
B. ıu beyanatta bulunmuıhu: 

--._Daha bu hususta kat'i bir 
karar vermedim. Evveli burada 
6 mcı tali komisyon Ye iade edi· 
Jecek emlik işleri için bir 
bal sureti bulup bazı batka iş
leri de bitirdikten sonra gitmek 
istiyorum. Fakat bir ay ıonra da 
Ankaraya gidip mali meseleyi 

halledeceğim. Garbi Trakyaya 
daha evYel veya ıonra gidece
timi henUz bilmiyorum. 

- Garbi Trakyada bennz iade 
edilmemiı TOrk emlaki için ne 
dOşünUyorıunuz? 

- Bunları mahallinde tetkik 
edeceğiz. Tabii bir mukavele iki 
taraflı olarak tatbik edilir. 

Garbi Trakyada ıikiyetleri 
dinleyeceğiz ve oradaki Türkler 
ile yakından temas edeceğiz. 
Benimle beraber Menemenli Za
de Muvaffak Bey de gelecek. 
Başka arkadaşların da gelmek 
ihtimali vardır. 

Viliyet, Jıtanbuldaki etabli 
rumların ısım cetvellerini 
bugün komisyona vereceğini 

bildirmiştir. 

.... 
Muhtelit mübadele komi•yo

nunda Pazartesi günü bir heyeti 
umumiye içtimaı aktedilecektir. 

Bu içtimaın ruznamesi ıudur : 

1 - Riyasetin tebligatı. 
2 - Yeniden icra edilecek 

olan vazıyet muamelAb hakkın
da takip edilecek usule dair 
dördüncll büronun teklifleri. 

3 - Bntçe. 
lçtimaın esaslı noktası ruzoa

menin 2 inci maddesidir. 
Dördüncü bUro bu meseleyi 

esu itibarile halletmiştir. Meı-

ele tudur: mesela hükumet bir 
firariye ait emlake vazıyet etmek 
isterse evvelce komisyona mü
racaat edecek, komiıyon da ala
kadarları ilan etmek suretile 

!3eledlyode: 

Mezarlıklar 
Uç veni ve- ıuri mezarlık 

vapılacak 

Mezarlıklar müdürlüğü tara
fından ıeçilen bir heyet tehir• 
deki mezarlıkları Evkaftan dev
ren almağa başlamıtlır. 

Tarihi kıymeti haiz mezarlar 
ayrılmaktadır. T eseltüm muame
leıi bittikten sonra hangi me
zarların kaldmlacağı ve hangi
lerinin muhafaza edileceji hak
kında bir karar verilecektir. 

Kaldırılacak mezarlardaki ka
birler yeni teıiı olunacak asri 
mezarhklara nakledilecektir. 

Şehrin üç muhtelif yerinde 
etrah duvarla çevrilmiş birer 
bUyilk mezarlık tesis edilecek 
ve para ile mezar yeri satmak 
kabirlere tuarruf iddiasında bu
lunmak menediJec~ktir. 
Iıten el çektirilen mtJ/ettıı 

itten el çektirilen belediye 
mllfettiflerinden Muhsin Beyin 
Kara Eftim gaz deposunun açıl· 
ma•ı dolayııile hakkında ev•elce 
tahkikat yapıldıiı ve bu meae
lenin de son hadise ile alakadar 
olduğu yazılmııtır. 

Dun Mub•in B. bir muharri
rimize ıualar •öylemiftir: 

.. Yirmi iki •enelik memuriyet 
hayatım eınasında ne Kara Ef
tim isminde biri ile tanıştım ve 
ne de bu zata ait bir gaz de
poıu ile meıgul oldum. Herkea 
beni gayet iyi tanır. Hakkımda 
tecavllzklr ve muhilli haysiyet 
yazılar yazan u Yarın " gazetesi 
hakkında dava açtım.,, 
Kadık6y et/atveıi halin alt 

katına ta~ınıvor 
Kadıköydeki •ebze halinin alt 

k11mının etfaiye garajı olarak 
kullanılması kat'i surette karar
laemıı ve binada tadilat başla
mııtır. On beı ,Une kadar ha
rap bir kulübede bulunan Kadı
klSy etfaiyesi yeni garajına ge
çecektir. -------~r•'t A.1,emlndo , 

Oda meclisi 
Bugün ıhraoat emteamız 
hakkında bir l9time aktediyor 

Istan bul ticaret odası meclisi mutat 
içtimaını ekseriyet temin edilemedij!;in· 
den dün yapamamıştır 

Oda meclisi bugün toplanacak hariç 
plyasılarda mallarımıza gösterilen rağ· 
beti azaltacak ve menfi neticeler vere· 
bilecek olan muhtemel tağşişlere mani 
olmak üzere ihracat eşyamızın ihraçtan 
evvel tetkik ve muayenesi için bir tali· 
macname projesi hazırlanarak ikosat ve· 
kaletine gönderecektir, 

Hıyvın borsası reımi 
azaltıldı 

lktısat vekı\leti kesilmiş han-anlardan 
binde dördü celeplerden, binde dördü 
de kaıaplardan alınan Borsa resminin 
yarıya indirilmesi hakkındaki hıvvan 
borsası meclisi tarafından yapılan t~klifi 
kabul etmiştir. 

Bu kararın et fiatları üzerinde mıh· 
sus bir tesiri olacağı tahmin edilmekte· 
dir. 

Küçük taolrler birliği 

raObet g6rü1·or 
Yeni teşekl\ül ed n Küçük tacirler 

birliğine esnaf cemiyetleri tarafından 

büyük bir alAka gösterilmektedir. 600 
den fu.la azası olan Yorgancılar tama· 
mile bu yeni teşekküle girmişlerdir. 

Cemiyete girenlerden aylık aidat 
alınmaktadır. 

Tıyatrooular bugün topla
naoaklar ciG.a 1 tniralay Halil F'k · B d alay . • ı rı • 

ea lı • 1flırak için şebrimiz-
l. Breket t • ~lld.raı e miı ve viliyet 

Sebfller kiraya verilecek 
Şehrin iılek yerlerindeki sebil

lerin kiraya verilmesi için Evkaf 
mildllrlOğii umum mildOrlllk nez
dinde tqebbilsatta bulunmqtur. 

Mllaade verilirse bunlarda pi· 
yanko bileti, cigara ve saire 
satılacakbr. 

1 
la yaralanmışlardır. Bu vesile ile ha
pishanede taharriyat yapılmıştır. 20 ka 

1 dar ufak bıcak ve bir de tabanca hu
l 1unmuştur. Hapishanede inzibat iade e
l dilmiştir. 

Suat C'ervit H. 

haberdar edecek ve müracaat
larını temin için muayyen bir 
müddet bırakacaktır. 

işte, dördüncü büro bu mild
deti tayin edememiftir. 

Trikorıj fabrikatörleri bugün i\lihJ 
Sanayi birliğinde t0planacaklardır. 

l'i edu..:..:~inı ~~aa teı- Suat Derviş H. bu akşamki kon 
vansiyooel1e Berline gidecektir 

Toplanacak olan heyeti umu
miye bu iti görecektir. 

Şehir haberlerimizin devamı 
6 ıncı sayıfamızdadır. 
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Gün ün Siyaaeti 

Kra!lar kralının 
memleketinde 

KIZIL YAZAN : Ömer Rıuı 

Jtas Tafarinin Habeşistan tacmı giye 
rek kırallar kıralı olması dolayısile 

(Adis Ababa) dn yapılan büyük şenlik
ler Avrupada mühim bir akis icra etti. 
Bunun sebebi araştırılarak tesbit edil· YARIŞ 
meğe değer. Habeşistan uzun bir mazi- lnıillzc6den : •. ,,,kıeden : Haaan Şükrü. 
ye malik bir memlekettir. Ras Taf ari- """'k ki J k d h b. ğl D t - yet iy:i binici idi. Bu apo-

1 - 55 - 1 GÖMLEK 
Gömülmesi için büyük zahmetler 

ihtiyar olunan bir cenaze nin Saba MeJikesi ahfadından olduğa t 1A~-• edıuel er Ha tmtaı kO§ ~ e bee~ce os u~ ~''e sevdirme.k için epey 
'- kkı d ki 'ddi k b l d'l bile e aJLI er er- a e serıya nım ru genç ey ~ 
na n a 

1 
a a u e 

1 
me8e . d b fik '·t· k tti"" akid. F . ~ t nihavct mu,·affak ta oldu. Fakat L- -.1--ıar ..,eL-admlana bıac ıeye taarruz edecek, cesedin islim kab-f ik t k' i d ki ı Viçreyı e u re ag ıra e 5 .m v ır... a ugraş ı ve ~ 'ini a.wuu .. _ ...., 

A r anın vasa 
1 şar 18 

n e 
5 

kat d t T rt b k tı · lki dostun at gezintileri başladı- lan kimlerdi? Bu '- i"in kimden mUsa· ristamııa gömülmesine mani olacaklar-andıran mtntakada asırlardanberi bir Ud ofsiidalm aggo unun en uvve ı D t un ısrar ve intihabı ile La "S' ~ 
1 .. tak'l bir halde m a r. os um · ade istenecekti.?!. Bun• klmee bllmi· eh. habeş ~a tan:tının mus ı Hayatı çok muntazamdı- Babası o- dy (H .. ) a bir beygir satın alındı.. Bu yordu. 

yaşadıgı ~u akkakbr. . .. na iyi bir gelir ve ,erefli bir isim bı- (Hrghflyer) ismini taşıyan ~ok azg~n Onu için Hazreti (Ali) kendialne rl· 
[Bitmedi] 

Habeşıstanrn uzun ve tar~ ~azısı rakmı§tı .. En mii§kölpesent bir ada- bir hayvandı .• UstUne bir binici lçın caya ıelenlen p eM&ln Tennlftl: işaretler: 
Avrupayı asla alakadar etmemı§t_ır. Ha mı bu ölümlü dünyada ferah ferah çok mükemmel fakat bir acemi i~ ve - Bu adaalana bap kbn olduğu Borçlar meselesi 
beşler ile Avrupalılar aras~~da ılk t: mes'ut edecek bUtUn bu mazhariyetler- bahusus Lady (H •. ) gibi ince ve zarif belli deiilt bir 8d gla enet Osınana Günün meselesi, dünyanın meselesi: 
mas İtalyanın Habeş sevahılınl işgal ı- den başka ahçısının Kalkütanm en bir kadın için çok tehlikeli idi.. (Tag- su •ermelerini teaill için glttiiim za- ı Borçlar işi! bizim borçlar .. İngiliz borç 
çin Mas avvayn adım atmaslle başla~ı. meşhur ah~ısı olduğunu nave edersem gort) ın bunu seçmekte ise ibr maksa man bana emirlerinin Gafiki olduğunu larr, Fransız borçlar .. İtalya borçlan 
Habeş kumandan~ R3:8 (M~one) nı~ dostumun nasıl bir hayat geçirdiğini ko dı mahsusu vardı .. Nihayet dostumun söylemişlerdi. Şimdi biz kalkıp bu a· 'Yugoslavya borçları .• borçları .. bor~la 
Jeneral (Ba.~a!,>erı~ )'J mağ~up et~esı layca anlatmıı olurum. Taggart hangi ısrarı ite olacak, Lady (H .. ) bir yarış damdan btr iş mi rica edecefiz. Bu se- rı .. bor,lan ..•. borçları.-
Avrupada buy~!< bır tesir i~S~rdı. meclise gitse orada bUyUk bir hüsnü ka tertip etti. viyede olan insanlarla konuşmak caiz • • • 

Eğer Habeşıstan halkı hırıstiyan ol- bule mazhar olur ve davetlerine derhal • • * midir? 918 denberi dünya borç m1!Selesini 
masa idi; Avrupa müstemJiklerinin Ha icabet edilirdi... (Paperchase) ismi nrilen at koşusu _O halde cesedi oldutu gibi bıraka konuşuyor. Amerika lngiltereden, In 
beşistan~ karşı başka türlü hareke! e- Hayatı aeviyordu ... Kadın meclisle- Kalkütada hemen her hafta yapılan ~e hntl giltere Fransadan, Franı:;a ltalyadan, 
deceklerı muhakkaktı. Fakat Habeşıler rinin daimi müdavimi idi. Fakat mü- pek ziyade rağbet kazanan bir manıa - Hayır, başka bir çaresine bakı· ttalya Yugoslavya.dan.- herkes biribi 
hırl!'tiyan hem de papalığa en merbut debbirane hareketlerile hiçbir iskanda- koşusudur., Halkın hemen yansı bu ko· nız.. rinden alacaklı. 
hıristi):anlardan old~klan cihetle ~in le meydan vermemiş kendisini herkese şulara iştirak eder. Koşu günü saha- - Siz bize bir çare tamye edebilir Borçlu olmryan yalnız Amerika!. 
perdesı altında bu mıllete taarrqs ım- sevdirmişti. Yalnız çok garip bir huyu nm istihzaratile meşgul olmuştum. Ya- misiniz? Aklı ba!jrnda adamlar, dünyanın tanm
kanı yoktu. Ayni zamanda İtalyanın vardı ... Hindistana ilk ayak basan ec- nş ba§lamıştr. - Osmaaın evine gizlice girerek ~· mı~ bazı jktrsat profesörlernrersay sal
aldığı ibret dersi diğer istilacı devlet- nebi kadınların acemiliklerinden istifa- Dostum meharetinden çok emin bfr nu oradan çıkannız ve kabristana go- hünün imzasından beri bir formül orta 
lerl düşündürecek kadar şiddetli 01

· de fırsatını hiç kaçırmaz, servet Te halde en önde haileleri atlıy~r~u··: La- mUcüz. ya attılar •.. Alacaklı, verecekli helal-
muştu. gençliğinin verdiği cesaretle onlarla dy (H .. ) yarışın en zor olan ikıncı kıs- _Ya bu adamlar bize mukavemete- }aşsınlar? 

O \'akitten itibaren Avrupa milletle- der!tal dost olmağa çalışırdı. mına doğru mahirane bir sürüşle dostu der:c . .. e!... Amerikalı lngllizin yüzüne, İngiliz 
ri Habcşistana (muslihane hulıll) siya- Aşk nedir bilmiyordu. Aşktan bahse ma yaklaşmış onunla baş başa gitmete _o ı-.:ılde siz bu i~I geceleyin yapı- FranSJzrn yüzüne, Fransız ltalyaıun 
setini tatbik etmeğe lüzum gördfiler. den tere güler, aşıklara acır, kadınlara başlamıştı. . nı:.... yüzüne bakıyor .. 
lngilterenin lskenderiyeden Kapa ka- karşı iae kalben nefret duyardı .. Ka- Bir an geldi ki .. lldsinin altındaki Gelen cemaat, Hazreti (Ali) nin Ga· * * * 
dar uzanan rnuıızzam kolonisini teşkil dın dostlan onunla uek fazla alakadar hayvanlar şiddetle biribirine çarptılar. fiki ib :-:;~·~:mc.:i üzerinde ıs:·ar etti. Türkiye bor~Jarı konuşuldu mu iş de 
ile meşğul olduğu sırada Fransızlar O- idiler .. Pek az zaman sonra bu hayatın Dostumu yerde boylu boyuna uzan- Çünkü bu adamların cesedi alarn~ par ğişiyor. Kıyamet kopuyor. Saraflar, 
bok, Ye Tacura müstamerelerinden ve ıülünç olduğunu hissederek hepsini mı§ gördüm.. ça ,arça etmeleri çok muhtemeldı. Bu tefeciler ayak diriyorlar. 
İtalyanlar Eritreden içeri doğru imti- ihmale ba~lamıştı .. Onun hayattan is- Hemen koştum .. Ilk suali şu oldu: ~se, çok büyüi\ i ?zalet olurc!u. Hesabı altın frank üzerinden iste-
yazlar almak, iktrsadi bir ambargo va- tediğf neş'e ve ze.kti. Bu zavallı mah- - (Lady H •. ) ha.la ilerde mi gidi- Hazreti Ali, bu teklifi istemiyerek riz diye!.. 
zetmeğe uğraşmak suretile Adis Ababa hlklar in ona azap vermekten başka yor? bbtıl etmi;ı ve bir adam göndererek Ga- Bir murahhas bize böyle teklif ya-
ya doğru uzandılar. bir şey yapmıyorlardı.. - Evet. fikiyi .;ağırtmıştı. .. parken, sarrafların, tefecilerin gazete-
- Bugün Fransız ve İtalyan gazetele- Onun bu hayatım hiçbir müdahaleye - Ahmak!- Gafiki Ha~reti Aliye son derece hur· ıeri hep bir ağızdan Bahri Muhitlerin 
ri .. h ilk sahifelerini günlerce Habeşts- cesaret edemeden uzaktan seyreden Adamakılh krzmışb. mc: göstererek içeri girmiş ve ne emir ötesine avaz avaz haykırıyorlar: 
tan kıralrnrn taç giyme ine hasretmele· bizler nihayet bir gUn gelip halini ıslah Koşudan sonra (Lady H .. ) yi tebrik Lu · ,.- ·anr.ı sormuştu. Hazreti Ali " _ Altın frank üzerinden hesap 
ri sırf bu hulQl siyaı;etinin tesiratından edere'· .,.,.et ve şerefile mütenasip bir ettim .. Merakla (Taggort) u arıyordu .. şu muazzez sözleri söyledi: veremeyiz. Bu adalet değildir. 
dır. kızla evleneceğini .zannediyorduk.- Fa- Dostum hiddetini belli etmemek için - Hazreti Osman, ha.nesinde ma~ :tul Alacağına şahin vereceğine karga 

Fransızlarla ltalyanların si~i d· kat q. ~n~)e.rce neticesiz maceralar pe- sükilnetini muhafaza etti. (Lady H .. ) yatıyo . SL bir ktmaenin onun yanına fransız matbuatı tefeciler loncası bize 
dal sahalarından birisi de Habeşistan- şinde dolaştı durdu. Kurbanlarım mer- ona eski 1Qtufk9.r sesile hitap etti: girmesine '" ~ onun teçhiz ve tekfbile dönünce yedi göbek ecdadının verdiği 
dır Hali hazırda bu sahada da Fran· hametsiz bir avcı zevkile çiğneyip geç- - Geçmiş olsun!- meşğul olmasına müsaade etmiyorsu- paraların hesabını istiyor. Faiz isti-
sızlar İtalyanları geri bırakmış bulunu mekte yırtıcı bfr zevk duyuyordu. (Lady H .. ) nrn eski bir ~inici old~ğu nuz. Artık rahmeti rahmana kavuşmuş yor. faizinin faizini istiyor... istiyor, 
yorlar. l\faamafih kırallar kıra1ınm * * * anlaşıht~ıştı .. Dost~m he~~ete ugra- olan bir adamdan ne i8tiyorsunu~:' ~:3" isti;or kesemizi ve canımızı istiyor. 
Fransız nüfuıuna tamamen ~yun iğ- Dostumun Lady (H) ile nasıl tanış· mıştı .. Kadınları eglencelı bır oyun te- manla bir hesa~mız .ana onu gorınuş Biz ne diye borçluyuz? .. Ye 
meğe pek rıza gö.,termiyeceği de şimdi- tığını hiç anlryamadım ... Genç ve güzel lakki ederken ilk ve s?,n defa olarak bulunuyorsunuz. Yarıa en büy~ ~- Niçin borçluyuz? " 
den tahmin olunabilir. Herhalde (Ne- Lady (H.) in kocası (Sir John) mesle- bir kadın karşısında kustah g~~runun kemede l'deşirsiniz. Orada zalımlerın İnkılapçı Türkiyenin defterinde 
ca. i) nin diyarı etrafında yakında ih- kinde muktedir ihtiyar bir hlkimdi. parçalandığını hissetti... Hıçbır şey kir . oldukları anlaşılacaktır. alınmış bh· borç yoktur. imparatorluk 
ti;asların cnrpı5;ma!'lına intizar etmek Kalkiltaya yeni gelmişlerdi.. söylemeden uzaklaştı... Gafiki bir l!hze düşündükten ~onra para almış.. imparatorluk masraf et-
hatah olma~. :. Taggort bermutat bu aile ile de dost Birkaç gün sonra dostumu çok de- cevap verdi. .. .. . miş! 

M. GiJJ'Dr oldu. ğişmiş buldum... - Evet, Osamn olmuşfür. Ben şah· Hem nerelere? hesap puslalarıru şöy 
--------------- mmııuıııı•ııı-ıu•nı1111111111nnım11 ... ııı-11111nı ......... 11111111111111111111111mıııııı11unıı1111ınıımımımttıı'""n-• ı;ııını~nmıırnrınmıtımııııımınıınoıM'"';b"'mnıı san ODU" tlefı ;ne itiraz etmiyorum. Fa· le bir yo~laıalar imparatorluğun eli-

11 rimizi bir okuyucu gözü ile sllze- rU Mehmedın doktor a ar kat onun aleyhindeki gayz ve kin he- ne verilen borç paraların saraflar tara· 

l~l~l?l& ;1'' "' rek acaba neler göreceğimizi Osman beye g6nderdiği mekta nü . • otışmamıştır •. Onun cenazesi ~6pe tından birkaç defa geri alınmış oldu• 
_ _ ~- hiç' dU9Unmüşmliyüıdür.? bun suretini dere et~iştik. • • gündi:.z r·· · ·· ' o.c:ık olurs~, m-:;::akak ki ğunu görtirlcr. Yüzde elli, yüzde alt· 

Sabahleyin daha kahvealhsmı Bu KUr~ddoktorhu gunUn ~ırçlmde bir teca·. üze uğrar. Onun ıçin, m~demkl mış, yüzde krrl<, yüzde yirmi beş faizle 
i: .1.alkın günahı ne? · · · k d. · sıcak Bag adın urma aga ari siz emrediyorsunuz, ben cenazenın giz- para veren sarraflar, barlarile, meyha· 

b etmıye~- bır karı,. en ısıne sun- altında gölgelenir ve Kürtçe li· götU ·ülüp gömülmesine itiraz et- nelerile, cı·,.ı·lı' bı'cili eş,·alarile kaç de-Dtin bir gazetede temiz ir d ~. nç küfürlerle her şey li b · " J 

. k ·f d b' ua ... z ıgre • . - hülyalar kurarken e ne ır ga- mem. .. fa ı·mparatorlug· u soyup sovana çevir· sımay.a ü re en ır yazıyı d ı t h k b t d D 
eıı e"Yve ıt a mı ay e ıyor. zete gcçmif. Bu gaz:ete e r. Hazreti (Ali) fazla bir şey rnyleme- dı'ler? oJ.:uc:!uktan sonra kendi kendime: A 1 k d - k di · k 
lnının teriy e azan ıgı parası Mazhar Osman beyin en sıni miı, Gaf iki müsaade istiye~ek Çl. mış, xıx ici asrın hiç te namuskarane olmı 

Ne yapmamıı: lazım, halbuki ile yaşamamızı destekleyen ada- tel'in ettiğini öğrenmiş. Tabii (Ali) nin .misafirleri de (Gafild) nın ko yan bu tefecilik hesabı bir gedik gibi ne 
ne.ler yazıyoruz? Dedim. Gaıete ma karıı borcumuz bumu dur? Kürdün babası tutuyor veOw~az- nuşulacak bi.'. .. da molmadığını anlamış silden nesile intikal ederek aranıyor 
ıütunlarmda küfre uirayan adamı Gazeteler, gitgide her gün başka har Osman beye gönderdıgt bu l ':- "rr. • • • 

te°'rım. Onu derin bir sevgi ile başka bir "Yatandaş bqmm teş- mektupta ifadenin mutedillne Akşam, Kureyş reislerinden birkaç Maliye tarihinde müstemlekeleri so-
memleket için çalııarken görmüş- bir edildiği ibaret taşlanna dö- olmasına di~~a~ .~~ste"?1~kle be- ler. Onun içinde bolundafu adamm k~- yup 80vana çeviren hoyrat faizcilik 
tüm. Vatan ona ıeref!i mevkilerle nüyor. Suçlu, suçsuz raıgele bir rab.er, k~ndı ıyılıg!ne~ ıyı dBşiin· pısmı sökerek onu tqnnışlar, onu en· Lozanda amana geldL. Falan, filan ol-

1 d -1 k ı b cesıne mısaller getırdıkten sonra: nin içinden kimşulannın evine götür- du. borcunu ödemiye çalı§tı. Bunu o a yag ı ara ara u E · i · d b 1 atın 
l
a ındın_ ra .. üyoruz Ne yazık k-ı. - işte, diyor, Türl<le Kürdnn müşler. vın çm e u unan ze,· Ben anlamıyorum. bu efendiler biz.. 

tabii görmek lazımdır. Yarın an ıgını gor • f k ! iltihakfle yola çıkmışlardı. den ne istiyorlar? ve ne suratla.-1 k d t 1 nl . t• ar ı . . d tı ça ışma mey anma a ı a arın memlekette gaıete m ızamı?ın Biz Türk hududu dahilinde Gafikl, Hazreti (Ali) nın evın en Türkiye Cümhuriyeti bir ihtilal yap 
bu neticeleri görmesi faydalıdır prtları, yalnız depozito akçesıne Kürt iımi altında Türkten ayr çıknıaSJnı mUteakıp, Osmanm geceleyin Osmanlı imparatorluğunu deviverdi 
da· Bazı kıskançlar "çok kaza- tabi tutulmuf. Bu tedbir nokaanı bir kısım vatandaş tanımıyoruzı evinden götürüleccğ~ni ve gimiiJecefi- hakkını, hürriyetini kazandı yep yeni 
nıyonun !,, Diye bağnııyorlar. işi büsbütün fenalaştırıyor. Bu memlekette yalnız Türk var• ni söylemiş, Meymun oğlu arkadaşları bir devlettir. 

· k. b • aldıkları emre tevfikan başlanna bir- lmparatorluğun enkazından nasıl bir 
Bereket versm ı o me"Ykie bun- Bence gazete, batlı aşına Bu Kürt ismini yalnız hududu· kaç haydudu tophyarak kabristana gi· Yunanistan, bir Bulgaristan, bir Ama· 
lar geçmemişlerdir • Geçenh:r bir mekteptir. Sınıfları yaş farkı muzun haricinde kalıp 'f'atanımı- den yollan beklemişlerdi. Bunlar, cena vutluk, bir Suriy~ bir Irak. bir Hkaz 
daha çok olacaklar ve belki de glSzetmiyen, aksakallı bir ihtiyarla zın felaketini özliyenler ellerin- m•m•ıır•ııı ıııınnııınırııuııınmmuııın•--:ı - "11111 çıktı ise onu en so ntepeliyerek, Os· 
arkada şimdi tenkit ettikleri eser bir çocuğu sıralarında birleştiren de birer sillh gibi kullanmak takip ediy?rlardı. Nıhay~t y~lla- manlı imparatorluğundan bambaşka 
de bulunmıyacakt ı. bir mektep. Bana öğle geliyorki istediler, sütü bozuk bir takım nnın .üzerıne auyu den~ oımı- bir hil\·iyette bir Türk Cümhuriyetl 

Gazetelerde şimdi moda bü- artılt bu mektebin proğramsız- serserileri ayaklandırdılar. Fakat yan hır dere çıktı. Aktldarıkil;Kb~ de meydana çıkmıştır. 
ı b . k . d k U k ld dereyi geçerlerken ar a a ti B ta ilri I t·k1:1 harbi ile baş-cumdur. Sebep i, ve ıe epsız bima nihayet •erileee zaman netıce e o arı m ı... beylerinden bir tanesinin ab su- unun r s 1 a 

saldırmak, ağıza ne gelirse sa- gelmiftir. ÇilnkD bu dağ hürri- B~n~ böylece a?lattık.~an son- ya bir çifte atarak çamurlu ıuyu lar.. ı'il 
vurmak.... işte son ayların kalem t' l bil . t' t hl"k d.. ra hıkayeye geçelim: Kurt dok- y Bizden para istiyenler, biu istik 

ye ı uı rrıye ı e ı eye u· Ş"k .. M h t K .. d'. Tü ııçrattı. Bu sıçnyan su avuzun harbinde tek bir kurşun verdilerse 
tabiyesil.. fÜrllyor. toru u ru e me ur u r- arkasına döklildü. Kürt beyı· Pa- · f b ika 

C'A .... _.. ke galip gösterecek bir surette lstlkUl harbinden sonra bıze a r Evet matbuat millet kuvvetle- ~" d. h bind f a halde b'r 
-------------- iki ırkı mukayese etmiş. Bundan ışa ın gaze en en açmak için bir kuruş verdilerse 1 

rinden biridir. Hürdür. Amma birkaç asır evvel bu mukayese korktu ve Acem lilaıı1D1 tiir milyon faizle ödeyelim.. Bize ınektep 
bu hürriyet, dağdaki haydudun bir defa daha yapılmışta. BakınıJ: s6Jliyecek kadar bilen Yawza açrnak iç.in, hastane yapmak içüı iJlSaD 
aziın başıbozukluğnna benzemez. nasıl: Acemce bir mı ... a söyledi ki ma- ca bir hareket )·olunda yardım etD'it-
Bu iki tllrlü hürriyeti ayırmaktan Yavuz Sultan Selim KOrdis· nası tudur : lerse yemiyelim, içmiyelim ... borcumu· 
asıl büyük varlığa kawşmanm Pek eski bir mısra tanı fethetmişti. Memleketi zap- "Bent mazur qôrilnlh;, zu ödeyelim, ama.. durup dururken 
imkinı yoktur. Geçen gtln Ktlrt isyan ha- tettikten sonra atının üzerinde lmi!n değilim, Kflrdilm!,, neye haraç verelim ... Faizcilerin ~ocası 

Hem sonra, herıeyi bir tarafa rekibna ön ayak ol- ilerliyor ve gene at üzerinde Bu mısraı tekrarlarken yalnız Rist bile bizim bn haracı vennıyece-
d ı mak ıa. ti·y--ı-..-1 • .., doktor Şük- bulunan Kürt beyleri kendisini Şükrü Mehmodi hatırladık. ğhoizi söylüyor, daha fa!la ı1ilşün-bırakarak bir kere e gazete e- ......,.__ mlye Jüzüm var mı?, . . s. &. ' 
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Esrarlı Sayf ıye 

Mahzende hazırlanan me-
Rus jeneralı nrçin 

tevkif edılmiş? 

Memleket 

Kitap 
haberleri 

Günü 
zar kimin için? 

••••• 

Sırpça Politika gazetesine, 
Moskovadan bildiriliyor: 
Yakın zamana kadar Stalinin, 

kıymet ve ehemmiyet verdiii 
Kızd ordu jenerallarından ve sağcı 
komunistlerin muarızlarından olan 
"Rotin,,n ani olarak tevkif edilişi 

Teklif cttiğtin -z fikri ilk olarak 
Dinar muallimleri ifttbik etti 

Fransız zabıtası yine dolaşık 
hır mesele ile karşılaştı 

hayretle karşılandı. Ve anlaşıldı- Uç dört ay evvel "ne okuya
ğına g6re Stalinin siyasi plan~- cağız.,, mevzuu üzerinde bir anket 
mn menfi tesirlerini anlayan Rotın yapmıştık. Memleketin bir çok 
Kız:ıl ordu kumandanlarını Stalin mütefekkir ve hocaları bu bahiı 
aleyhine teıvik ederek beraber üzerinde fikirlerini söylemişler, 
çahımalarım teklif etmiş ve bun- okumağı teşYik için yapılması 
lardan "Blihir,, bidayette bu 
teklife razı olmufsa da bilahare la:om gelen noktaları işaret et· 
bir raporla keyfiyeti "Vorotilofa,, mitin, bu meyanda gazetemiz de 
ihbar ederek Rotinin plAnları- memlekette bir "kitap günü,, ya-
nın Staline de bildirilmeıini rica pılmasını faydalı görmüş, temenni 
etmiştir. etmitti. 

mektebine davet etmiıtir. Mel<· 
tebin birinci katı, büyük ve mun
tazam bir klili\pane haline ge• 
tirilmi~ti. 

içtimada bir çok hatipler ki
tap okumanın zevkinden ve fay
dasından bahsetmiıler, l:undan 

sonra tertip edılen bir 1 urn le 
herkes birer kitnp almış ve 'a· 
rım saatlik bir zaman o: umağa 
tahsis o.unı. Uflllr. Bu l'Sn~ ra Bu ihbar üzerine, Rotin, der- Dün haber aldığımıza göre Dinar 

bal teYkif olunduğu gibi bugün- muallimler birlıği bu fikri diğer manzara çok ıı·ssi olmuş ve yt:z-
kü idareyi yıkmak gayeaile te· bir şekilde memleketimizde ilk lerce kiti taliine isabet eden 
tekknl eden gizli bir cemiyete olarak tatbik etmiş ve çok mil- kitabı zevk ve sükün içinde o-
menıup oldukları tahakkuk eden fit neticeler alınmıştır. Birlik 30 l<umuf, dikkati celbeden fJkirler 
Kızıl ordunun yllkıek rütbeli bir te•rinievvel günü Dinarın bl'ıt·u·n • · d · k b 
çok zabitleri de tevkif edilmiıtir. -s üzcrın e muna aşa ve musa a· 

---llllllmnttllllAlllBfl-lnı1ımU1RlllRllHlllHllllJlllDdl•Htlllll ttUIUHllllB münevverlerini ve halkını Ilıca beler yapılmıştır, 
kat 13 ten teşe·üm eden genci doktor -------....... --.... . ..-----·---
Ross t~.tkik etmiştir. Doktorun anlattı· "Beş para etmez' 
,rna gore bu za,·alh genç her ayın on • " 

Fransız gazetelerinin haber verdiği- dufu anlaşılmışhr. Hemen hastahaı._ ..irüncü gününü yatakta geçirirmi., bir S F f d 
"t" "ld" Ü · d h d ~ ~ • • mensupları tara ın an ne göre son zamanlarda Paris civarın· ye go uru u. zerın e zu ur e en ev· yerde on üç rakamını görse ,·eya işitse , k • d 

d S · b d · b' k ·ı (L"' · K t·) · • d 1 . 1 Ba ı esır e yapılan maz-a artrovıl kasa asın a esrarengız ır ra ı e uıcı ar ı ısmın e svıçre te- elektrik çarpmış gibi titrer \'e fenalı < • • 
takım hadiseler vukua gelmiştir. Bu ha baası bir İtalyan olduğu anlaşıldı. geçirirmi~. Her giin i~ine giderl<en o ba~~nın ı_na~ı~eb 
diseler adeta (Pol Feval), (Gravye Zabıta cinayetin sayfiyede yapılmış yolda Peter Robinson diye on üç hartıe1 Balıkesır beledıye ıntıbabatının 
dö Montepen)gibi müelliflerin hayalha- olması ihtimaline binaen sayfiyeye gir- yazılı bir tabela olduğu için düz yolu giıya yo!suz yapıldığına dair ora
nesinden çıkmış vak'aları andırmakta- mek istedi. Içerde kimse olmadığından bırakır.' u7.un )'ol1ardan dolaşırmış, a~· daki S. F. _teşkilatının bir maz
dırlar. Zabıtanın birçok müı:külat ile kapıyı kırarak girmek icap etti. baplarıle konuşürken gayri ithiyar bır bata yaptıgını, bu mazbatanın 
şimdiye kadar elde edebildiği malumat S f' · . k dası alt üst ol- surette cümlelerdeki harfleri sayar, ar- 25 bin liraya satın alınmak ya-

ay ıyenın }eme o kadaş .. .. .. h r 1 ı· de k d b 
şudur: h . . d.. rek kırılmıştı. .. 1 on uçuncu ar veya •e ıme hut çalınma isten iği alde Is-

muş er şe> uşe sozU keser f 1 ki · · · 
Sartro\'ilde etrafı bahçe iJe cenil- Bir tarafa yığılmış bir takım evrak na- R h' ena 1 ar geçırırmış. b tanbula gönderilıneıine muyaffak 

· b' d B ·f' . k" ;.. . . . . u ıyatçılarrn yaptığı tetkikat u d y b. 
mış ır ev var ır. u sa> 1l e O) un en 7.an dikati celbetti. bu evrakın hır ık ısı- f t' beb' . t olun ugunu ır gazete yazmıştı. 
· . 1 . d b" • ld - d b ne re ın se ını meydana cıkarmıs rr. . I T k 

şırın eY erın en ırı o ugun an ura· ne bakılınca bir cemiyeti hafiye teskilfı· G d h .. • . t Dünkü posta ıle ge en " Ur 
. . . . . . . . · ~ enç a am enuz pek gençken ga)e . . . 

~ a Sartrovıl sayfıyesı ısmı verılmıştır. tına ait oldukları anlaşıldı. mutaassıp bir g k 1 tanısmış, bu Dili,, refıkımız bu "muazzam 
Bundan bir iki ay mukaddem (Sartro· Sayfiyenin altındaki mahzene girin- kız on üç rakam~Jan 1;e~kahid"e ta,·ah· eseri,, hilciyesinin Balıkesirde hay• 
,.i~) aayfiyesine iki ~ile geJip yerle::- ce zabıta şaşırdı. Burada hazırlanmı~ huş edermiş. Bu kızla aralarında genç retle karşılandığım işaret ettik:-
rnıılerdi. Ancak bu aıleler muntazam bir mezar vardı. adamın hala kendi kendine hatırladığı ten sonra hülisatan diyor ki: 

Ak hisarın çalışkan 
Beledıve reisi 

Akhi ar muhabirimizden: Şehrimiz. 
de yeni belediye heyeti i~e başladı. Be
lediye reisliğine Akhisar yerJilerinden 
Dr. Cemal H .. eçildi. Fransada ikmali 
tahsil etmiş \'e şehircilik hakkrndn te
tebbüatta bulunmuş olan Cemal B. 

memleketin kendisinden çok şey bekle
diği kıymetli bir gençtir. 

Yeni belediye rei·i işe başlar ba-::Ja· 
maz belediyeden ~ik{ıyeti olanlarm clr.ğ 
rudan doğruya kendisine müracaat et-
melerini halka bildirmiştir. 

bir ma!~t sürer gib~ ~~z~~~.ü~~rlard~. Diğer taraftan baygınhğmdan ayı· za.~an bile kızardığı ~yler ge~mi. • bu Kadınlar Şeyhi oğlunun koy· 
Gelen ıkı erkekten bırısı kuçuk l aşta ı· ıan (1 ilki Karti) orada isticvap munasebat fena bir şekılde keı:;ılmış, ve l -t•• d .. ~il b t bat icrası için şahsi dam ikame h\zım-
k' • 1 d'- · d • b. . . nuna a ıp go ur ug maz a a 

ı çocuğu olan hır kadın a ıgerı e ediJcijği .zaman kendisinin mühendis ol· genç asa ı bir buhran geçırmış. o 7.a· 25 b' r ôeği.I be( para etmez. geldiğinden serbe t lnrakıldı. 

İntihap mücadeleleri esnasında b:ıt
,·ekilimiz lsmet Paşa Hz. ne karşı tefeY 
vühatta bulunan adam hakkında taki· 

başka bir kadınla yaşardı. Kadınlara· duğunu sayfiyeye ilk defa olarak geldi- tandanberi kendine bu hadiseleri ha- B ın ırka • ' h' b. k f Bu ha,·aliye şiddetli yağmurlar )af-
ra sıra çıkıp giderler ci.derke.n h.-u·nL &.· • k tırlatan on üç rakamı genç adamı ,·arı unun anunı _ ı~2r ıym~ ı 
larla eşya götürürlerdi. (Sartroyil) ,..dı~ı etndislne taabrruzdedentledri ğtanıma- cinnete sürüklemiş. J yohtur ve yüzlcrccaı yapılabıhr. dı. 

ıgını am masa aşın a o u u u sıra- • 
aayfiyesinin komşulan sayfiyede otu· d k d k f b" . d" Kırmızı renkten nefret eden adamın Bılıkeairde uır muhakeme 

b . . . .1 •1 •. .. k . t a ar asın an a asına ır sopa ın ı· . k d . d.kk . . . • . •Y 

raı"1 u Jkı garı?. aı el ı e gor~şmde ~s e- rilerek bayıltıldığını söylemh;;tir. l~ a:~ a şa~an; ı attır. Bu genç bır Köyleri cinrındalu bır çıftlıge 
rn ş er fakat yuz bu amamı~ ar ı . ._.ay- ... . . • " • gun ır şap a .a ıyor. Dükkandan çıkıp to lu olarak taarruz eden Balı· 
fiyedeki kadınlar bazan köyün çarşısı· Luıcının fazla malumatı olmak ıcap birkaç adım ylirüdükten .sonra bu şap· P. . . . _ .. , . 
lla k d . k "t b . t 1 1 d ediyorsa da şimdiye kadar hiçbir şey ka''I istemediğini hissediyor Birkaç a· keımn Zıyarcth koyu abal111n• 

a ar ınere o e erı sa ın a ır ar ı. .. . . . J • d 25 k. · · h k l · 
\re komşularla görüşmeden tekrar say- sdoyk~emek ıstemk emd~ş!ı~ .• Yaklnızldm_ahze~- dım daha yürüdükten sonra şapkayı be en ışınlın b~u a embe erı 
liyeye kapanırlardı. .e ı mezarın en ısı ıçın azı ıgını bı· ğenerek aldığını ve değiştirmesi isin bitmiı, maznun ar ırer ıene ap-

Geçenlerde sayfiyede oturan her iki lıyor. hiç bir sebep olmadığını düşünüyor ve se mahkum olmuılardır. 
kadı 1 d b" "k b 11 ld Zabıta komünist şebekesinin merke· değiştirmekten vaz geçiyor. Fakat şap- Kadın ovnatırken "ıkan bir n yan arın a uyu a\•u ar o u- . b" . . ı T 

iu halde sayfiyeyi terkedip gitmişlerdi. zi idaresinin ~le geçti~i kanaatindedir. k~yı da hıç. ır za~an se\·mıyor: Bır cinayet 
Ondan iki o-ün so b' b h k'" • h 1 Zuhur eden bınlerce kağıt ehemmiyetle gun de bankadan bır çek defterı alı· B h' l . . d l' d 

• nra ır sa a oy a · . . . . . lda giderken d !terden birden· azı şe ır erımız e e an eYam 
kı sayfiyenin önündeki yol üzerinde tetkık edılmektedır. Beslenılen kanaate Y?r, yo d. .. e.. .. . eden fena b;r itiyat vardır: 
b. .. ,. . . .. .. k . . bıre nefret e ıyor, goturup gen ver-
ır adamın yattığını görmüşler, adam gore (Kartı) yı oldurme ıstıyenler mek istiyor. Sonra doktorlar gencin Ü· Kadın oynatmak. Bu kötü zevk 

kaldırılmış sopa ile kafasına vurula '\-U· şimdiye kadar franı-ız toprağından kaç zerı"nde ruhiyat tetkikleri yaparak bu alelekıer kanlı bir hadise ile 
l"Ula ..... b" h ı · 

nn o u ır a e sokulmuş bıri ol· mış bulunmaktadırlar. iki hadisenin seebbinin şapkanın içinde biter. Son hafta içinde lzmirde 

Bazı insanlar niçin 
olurlar ? sinirli 

kırmızı bir kurdela bulmasının ve çek Burnovanın Pmar batı köyllnde 
defterinin kabının kırmızt olmasının b U d k I bf k' 
ve gencin kırmızı renkten nefret etme· u Y z en. gene ~n ı. r v~ . ~ 
sinde olduğunu anlıyorlar. olmuı, Alı çavuş ısmınde bmsı 

çok 
Doktorlar gencin kırmJZJ renkten bir kadını ldreç ocaklanna götU

nefret etmesinin sebebini de buldular. rerek oynatmağa baıJamış. bir 

Bir ka~ hafta evvel Amerikanın Si- tutulurmuş. . _ Kırmızı kan rengidir. . . iki arkadaşı gelerek kadını elin-
keaton şehrinde bir kadın tut uncu bo· Bu sinir n akıl hekimlerinin şimdi- . Bu genç ç~cubkl~~undda kenf dıtsıned ~ den almak istemişler YC neticede 
Yun ba. . . . . zıyet eden aga ey ısın en ne re e eı · . • d b" d 

rı takmakta ısrar ettığı ıçın ko· ye kadar karşılaştıkları binlerce garip . • u öldürmeği bile düç.ünür- Mehmet Ali ıımın e ır a am 
caa.ndan bo ·t n· k .. · k' 1 d k · · ld" A mış, hatüi on ~ A · l k t"l :ra ada _şanmı~ kır. dır aç :~nk~n- ~~ı a ar .an anca blr kaç mısa ır •.. mUş. Sonra kardeş öldürmenin ne kn- lı çavuşu taı a vurma sure ı e 
. mcagız yeme o asının ır ·oşe- ı arı saır hususlarda normal olan bır ( r bir -Y olacağını mantiki öldürmüştür. 
ıınde vurul J k b l t çok d 1 .. .. .. d h' b" b dar men u r 
Geçen m~~ 0 ara ~ un'1.1u~ ~r. 8 am ~~ gorun~r e ıç ır se e~ ona göstermiş, o zamandanberi genç a- Bir kadın kendisini a11rak 
bir a, sene ı...rı~gton şehrınde ıhtı) ar olmadan boyle garıp nefretler edinı· dam böyle bir şey düşünmüş olmaktan 61c'ür dü 
Çrkarı~~a: e\~nın dbodru~.u~dan z~rl~ Y?rla~. Fak~t: son _ruhiyat tetkikleri- ve bu düşünceyi kendisine hatılatan lzmirde tüccardan Balcı zade 
ett"fi .. ş ır u a am zı}a an ne re nın gosterdıgı veçhıle, hastaJarın, çün- k renkten nefret etmeğe başla· . • . . A 
d 

1 ıçın yirmi senedenberi bodrum- kil bu ruhi bir hastalıktır, mazisine ve ırmızı Etem beyın hızmelçısı yşe 
s~t~~::;ordu. Meşhur fransız ruhiY.~~ ruhlarına nüfuz etmek kabil olursa bu m':u nefretleri yalnız çocukluktan o- kendisini bir ~ğaca asarak. ö~
if e Yanet turptan nefret ettıgı istikrah ve nefertlerin sebeplerini bul- 1 hr. diseler doğurmaz-. Hemen her 8 • dilrmUştür. lntıharın sebebı hır 
te~~r~çlıktan ölen bir kadın zikretmek- mak ekseriya kabil olmaktadır. da:m ~azı şeylerden hiç bir mazisi olma· sinir hastalığıdır. 
ediy;r Bu ka~ın turp.tan o kadar nefret Bu gibi saçma nefretlerin tetkik o- dan sinirlenebilir. Denebilir ki dünyada Bergam• yolunda bir soygun 
turbanrn:ş kı her Y!Y.e~e~te . hu~una lunması ekseriya insanlann batıl iti- bir arada yaşıyan, kan • koca, ana • e\" Bergama - lzrnir yolunda geçen 
Yiyenıi. okusu geldığı ıçın hı~ bır şey katlan ve ruhi temayüIJeri hakkında Jat iki kişi yoktur ki biribirlerinin bazı hafta bir soygun vak'ası oJmuf 

R h.:tor~uş. kıymetli malUmat meydana çıkarmakta adet ve hareketlerinden sinirlenmesin· dört haydut, içinde 10 kişi taıı~ 
'"'k:ı:tç~. RoN'da on üç rakamından dır. Bu tetkik bilhassa içtimai hayatta ler • mese1A, ayak sallamak, burun çek- yan bir kamyonu durdlirarak 
der· b e urken bir adamdan behse- büyük rol oynıyan ıslahatçıların ve bir mek. öksürerek balgam çıkarmak, ağıı soymuılar ve yolc l k 1 

• Q adanı bi k d · h t • .., u ar o ayca 
011 U fi r şey sayar en aıma şeyin mutaassıp ve mücadelesi taraf- şapırdatmak a ta oturma ve gu me h 't . l d' k d 
kark!n atlar~ı~ merdivenden inip çı· tar "·e aleyhtarlarının ruhlannın hu- tarzları ve saire gibi. Bir kadın sakız fe re il meaın er ıye am~·on~ . a 
- • .;... de on uçiincü basamağa basma- susiyetlerini tenvir etmektedir. Bu a- rigynediği için kocasından ayrılmıştır; y~kmışlardır. Haydutlardan bm-
--... unut ~ il 'A ld - · · ar r nıazmış. Dr. Frink de kırmı· damlardan bazılannın taraftarlık ,.e bir adam bir akrabasını her akşam ya· nın vereme m pte. o ugu ıçm 
"ek:::ee tahammül edemiyen bir adam aleyhtarhklarını sırf nazan dikkati tak odasınd.~. .d?la~.m~k ~.ti):~dında.n tahli~e edilen bir katil mabküm 
~h r. M~hur akıl hastalıklan mil· celbetmek veya bunu i~ edinmek için vaz geçmedıgı ıçın oldilrmuştur; bır oldugu anlatılmııtır. 

"8sısı Yi ı :> h • K t · bir takı yana ı Dr. Stekel karanlık yapmaktadırlar. Fakat bir çoğu da en zevce de koca~ı~'. e.~ zam~~ ~~zını a- onya gaze esı 61 
de1t ın sebeplerle "Allah" ın ismin- saçma kanaatlerinde tamamile samimi- çarak altın dışını gosterdığı ıçın vur- • d 
na nefret eden bir yahudi hahamı- dirler. muştur. Diğer bir kadın da her dakika yaşın a 
den 1'&8gelıniş; haham e.!!:1.h kelimesin· Turuncu kıra\•attan nefret eden ka· hastalığının arazını anlatan koca ını se Konya •İliyetinin resmi gaze· 
dQ~ kadar nefret edermiş ki Havrada dın müteha ~ı lar tarafından ruhi hir nelerce dinledikten snora bir gün da- tesi olan Konya refikimiz 61 ya-

okurken bu kelime geldimi clilj muayeneye tabi tutulmuş değildir. Fa· yanamıyarak vurmu§tur. ıına girmiıtir. Tebrik ederiz. 

.ff. A. 

fnönü nahiye n1üdürün:.i 
kin1 öldürdü? 

Inönll, 8 (Yakıt) - lnönü na
hiye mildürll HOsamettin beyi 
iple boğup öldüren ıahıs yaka· 
landı. Yapılan tahkikat netice
ıinde meaelenin bir namus me
selesi olduğu anlaşılmıştır. 

15 saatte 
202 sıgara ıcen , 

b r l!azetecı 
Bulgar gazetelerinde okundu

ğuna göre Sofyada fazla si gaza 

içmek müsabakaşı tertip edilmit 

ve bu mUaabakayı on beş saat 

zarfında 202 ıigara içmek ıure

tile a-aıete muharrirlerinden Te-
aanof efendi kazanmıştır. Teaa• 

nofa on bin leva mükafat veril· 
miıtir. 

.at ts. uaruıoedayı tem11llerı 

Buakş:ım sa~ t 

21 buçukta 

MELO 
3 Perde 

12 tablo 

Yazan: 
H. Re.nstein 

Terciıme eden: 
Fikret Adil 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

ij~ t~ ~~ 
il 11 

il il 1111 
Altı yaşından aş'Jjtı çocuklar tiyat· 

roya kabul edilmez . 

GLAKSO ,-
Mini mini yavrularınızın en mU

kemmel annım gıdaaıdır. 



- 6 - V AKIT 9 T eşrir.sani 1930 

Vak ı t'ı n Şehir Ve Memleket Haberleri 
(İkinci ve üçüncü sayıf alardan nıabaat) 

p.. .-ı ııvede 

ı-\.a 11 un n rda tadilat 
Unıun1ive Düyunu ----- T erkor derdi l\tecliste yeni_ Jayihalar bu/garlar ıst.kraz 

Ankara, 8 - Asken memnu mıntaka 

Baroda da bir komisyon 
tetkil edildi 

Hamillerin ellerindeki kupon
lan peşin para ile defaten 

almak mevzuubahis 

farda bulunan t'Şhasa ait olan gay. 
[llst tarafı birinci sahifemizde] ri menkulatrn bedelsiz olarak emtaki 

Mukavele feshedilsin milliye ile değiştirilmesine dair ltanun 
veya layihası, bugünlerde bütçe encümenin· 

An karada ceza usulü \:e icra kanun- Ankaradan geıen son haberlere göre '! b umpanyadan tesisat satın aha- de müzakere ,.e ikmal edilereU heyeti j 
larr üzerinde t.."\clilfLt yapılmak üzere Türkiye harici bor~larr meselesinde sın muhakkak o'an ıudur ki bü- umumiyeye sevkcdilccel\tir: 
tc.5ldl edilen komisyonlardan ceza ve ce

1 
her iki tarafı tatmin edecek şekilde tün tuisat belediyeye devredi- Bu layihanın eıoınslarına göre mez

za u.:ıulü komisyonu azalığına tayin e-lameli bir sureti tesviye bulmak üzere- i Jecek ve terkosu belediye itle- kur mıntalcalarda malı olan mal sahip· 
dilcnlcrden lstanbul üçüncü ceza mah· d" ı · h · ·· d ·ı tıl k ·· ır. tecektir. Bu işle ugy raşmak için erıne azınecc muzayc e ı e sa aca · 

yapıyorlar 
Kiprit inbiaa. ım h&rşıhk gl>s· 

termek r zere f u!garis.ana, yilı· 

de altı faizli istikraz teklif olun-
duku Ye hükümetin bu teklifi 
kabul etliğini Eulgar Matbuatı 
yaım~ lı t ~ dır. 

kemesi reisi Kudretullah B., cuma gu· emlak ve arazi b~dellerine mahsubu 
nü Anka raya gitmişti. Dün de icra ko- 1928 seneıoıi haziranının 13 üncü gü- bir müdüriyet teıkil olunacak kabil bonolar vcrilccet.tir. S.t:;l: h ı::;r;1• 'AU liu ı <;t;Sl 
misyonu azaı:;rndan icra reısı Su· nü Pariste Fethi Beyle Osmanlı düyu· şehrin su ihtiyacı bir program Bu bonolarla bir veya müteaddit Seyri Befain umum müdürü Sadul
at, başmuavini Kemal, ikinci ticaret rei nu umumiyesi hamiJJerinin mümessil- dahil:nde tanzim edilecektir. mal alınabileceği gibi birçok bononun lah Bey bugün YaloY~Y~ ~idecektir. 
~i Nuri, birinci hukuk reisi Feyzidaim leri arasında imza edilen kuponlar Yangınlarda mus"uklara ıu bu- birleştirilerek istimali de caizdir. Sadullah B. ~al?"'ad~ ıkı gun ~aldık· 
B. ler hareket etmişlerdir.A k d mukavelesinin ne bugün ve ne de yarın lun''urma meselesl· "lk l k lstihlcak sahipleri eJlerindeki bono tan sonra şchrımıze clonccck ve bır haf-

Konıisvon azalarının n ara a on "" 1 0 ara . . . . . t s · .· t · b""t · h kk d .. · · i in kabiliveti tatbikıyesi olmadığı te- h Jl d J k tarıhınden ıtıbaren hır sene z:ı.rfında a. l'Onra ~.ey 1 ıse am u çesı a rn a 
beş gunden fazla kalmaları muhtemel- ç .. · . . a e i ece tir. hakJannı istimal edebileceklerdir. Bu hUl;;tlmete ızahat vermel• üzere Aııl=a· 
dir beyyun etmıştır. N 1· k"I. eli ki ·cı ' ı· S . ( . b''t • 1 · . • . . .. . . . . .. . a ıa ve ı ı yor müddet zarfında satışa iştirak etmiyen raya gı ece., ır. ~ynse aın u çesı ta· 

.Adhye vekaletının bu uç kanunda Ilır refıkımıze Ankaradan gonderı- D" t ft N fi k'l' J • hakları sak t 1 kt zırlanmm ve maliye ,·ck"tletinc ··ordt. .. . . .. · d 4'.~d·ı • ıg ~r ar:s an a a ve ı ı erm ı o aca ır. · ~ · " 
hangı cıhetler uzerın e kL ı at yapıl· ! len telgraf ta şu malUmatı vermekte- z kA. B t k l .. 1 d' Müracaat evJediklcrı· h .. lde sa'-R ol rilmiştir. nu scnel<i bütçe de gP<•en se-r ld 'ğ' h d b ı e aı • er os meıe esı ı e ı- o7 ... L•:. • • • • •• 
ması azıı_nge ı ı ~~~sun a ~ro anı~ dir: f . l . h kk d A k mamasından <lolayı haklarını istifa e- nekıne nazaran esa.sh hır değı~ıldık 
~a ~okt:ı n:zarıntı t~~~e~m~ :steme:ı lyi malumat alan mahRfilin kanaati ge~ na ıa 1

t' e;ı a ın b a n :- demedikleri kayden sabit olanlara bo-1 yolttur. 
zenne, aro arca e ı ~ a şanmış .. . .. 1 d'l k . • . . ra a gaze ecı ere ıu eyana a no muhteviyatını malen veva naktenj ------------

İstanbul barosunda verılecek cevabınıne gore te~essu c 1 ece ~egane sıs b l t . . . . . · . Be euıye e 
. . . u unmuş ur • tedıyede Mahye Vekalctı mubavyerdır · 

esaslnnnı hazırlamak üzere bir komi· tem. hamıllerın ehnde bulunan kupon· _ YekaJetçe bugünlerde en ehemmi· Tak 'ti . Jan satısı d bo. 1 · GAZI KÖPRf'Sü 1Ç1N TOl'J.ANAN 
1 ·1 d"J · ı· · k bT d ak 1 sı e 3 apı :.. ar a no arın PARA '"EKONlJ 

S.} on tc~ n e 1 mış ır. lann pcşın para mu a 1 ın e, m u .. ·et verilen vol Balıkesir . Çanakkale h b 7"6 numaralı kan t ·t·ı • ' ~ 
T k ·ı cı·ı b k . ..d . " o7 , ma su u " • una ev ı <an G . k.. .. .. .. . . . ki' 
eş ·ı c ı en u ·omısyon, mu errıs şerait dahilidne def•aten satın nlınma· k 

1 
b 

1 
S . k , 1 sı· tatb"k 1 akt azı ·uprusunun ınşası ıçm na ıye 

. . . An ·ara. stan u ve O\")'et hududun· ıs onı..o muamc c. ı o unac ır. .. . d'l 
Cc' det Fent, Es:ıt, Sadı. Sanıh ,.e Be- olacaktır no··vıe bı"r suretı· hal karRı· K ·'ı"yetı"nd ·ı·b 6 vasıta) arı ucretlerıne zam e ı en onar 

.• • Sl • , o7 ~ "' dakı· Burçkame •·ol]arıdtr anunun meı en ı ı aren • ,.._ . . . sim B. l•r<len murekkeptır. Bunlar ce- . . . .. J • • • • paraların ~·e!,ıınu •. 10,000 lıraya balıg 
.. . sında hamıller fedakarlık gostermcme· Il . 1 . ay zarfında bırıncı memnu mıntali:alar l . .. 

ıa ve ceza usulu safhasını tetlcık ve tes- . . .. u yoJJarın keşıf erı yapılmaktadır. d hT d 
1 1

. alla k ti . olmuştur. Ilu vandu.t h:-r ay muntaza· 
bit edeceklerdir. ğe kalkışırlarsa kararsızlık ıçınde su- Ankara civarındaki asfalt yollara gelin ~ 1 ınkti~ a ınaca] \ ~.1 :::dymek herı1 • man şirketlerden tahsil edilmeUtdir. 

"ki . . d k az. '·etin ellerinde nın na muamc esı ı tm ı ere a t • . •. 1 . h .. ·ı d .•. 
• • • ru enıp gı ece v ı.7 ce, bu yoJJarın ihalesi yapılmıs, muka· h" 1 i b . ··ı iş olacaktı h.ambıyo nrnsaac esı enuz ven me ıgı 

M d l d. t tt kl 1 h' k :ı sa ıp er ne ono \ell m r. . . k.. .. .. . .. 1 • • • k - Rervet ıye u u arı evra u ıçe a- vele.si imza olunmuştur. Masraf olarak O h"li ili d or ki : ıçın oprunun ınsası munı.~asası a· 
iÇi ve ar a aş arı dar indirebileceğini de hattrlamaları . b" . . . a 1 ya vek y çılmam:ıktadır. tlkbahara dogru n~rla-

• • 1 A ta 3,000,000 hra tes ıt edılmıştır. lzmirde çıkan "Hürriyet,, re- cağı anlaşılmaktadır. 
7ahkrlrat bıttı, kararname lazımdır. Parası hazırdır. Ancak tasarruf do- f k' · d ı. d w .. l unoııı1t11uııınm l'lt1Utlltl"11tlı.tfll1Mttlllll111Htllm11Utttıtnltlllflttfftttt"HUmllfPIHttWlntti ' ımız e OKU ugumu2a gore Her taraft,ı 2prr frrar. irşa· 

atı ar tı 
i'aZı ıvor bir takım fotograflardan ve bir layısile bu mesaimizde bazı tadilat Dahiliye vekili Şükrü Kaya bey 

Bir müddet evvel. Türk para- ı b · t• d 
sını koruma kanumua mubal•f 

kaç tablo kopyasından ibaret yapma' mec urıye ın eyiz. Bu sene 80 lzmirde bulundu .... ~ u sırada intiba-
Son :wlar zıırfında şehı im· zde iı;~aat 

1d · 't'b ·ı k tl kadar köprü inşa edilmektedir. Bunla- b tt ı · t d"J ! harekette bulunduldarı nokta- o uğu, vazıyet ı ı arı e ar ar- a a vur uu rivaye e ı en yo -

d h k d hk k 
daki kadınların tesbit ve tersimi rın bir kısmı bitmiştir. Bir kısmı da suılukların mahiyeti hakkında 

bilha--~• ararman inşaatı ço~ lmı~tır. 
l la-.aların mü~nit ~itmesi inşaat fa;. 

ıın an a ların a ta i at!l baş- bitmek üzeredir. l b 
lanı lan borsacı Miçi Ye arkadac- caiz olmıyacak halde bulunma- ıorul.ın sual ere şu ceva 1 Ter· 

li\'etini arttıı maktadır. Belediye fen he· 
v;tinden veniden birçok irşaat müsa:ıde· Y Vekil Bey rıhtım şirketinin vaziye- · t' 

Jarı ,,,kkmdaki tahkikat, bit- dıkları neticesine varmıf, mış ır: 
maz- tinden bahisle: - Vaziyet şirketin mu- -Memleketimizin muhtdif ta-

. . 
m ~t r. 

l~v:akı mlltaleaya alan müd
deiumumilik, maznunlar hakkın· 
da ceza kanununun iki madde
sinin tatbiki icap ettiği mütale
asında bulunmuşlur,ki bunlar 
bir seneden üç ıeneye ve üç 
seneden beş seneye kadar hapis 
cezasını ve ayrıca para cezasını 
isli 1zam l tmektedir. 

Evrak, istintak dairesine iade 
olunmu~tur. Yakında kararname 
ya .,ı'ac:ıktır. 

Talep edilen maddelere göre 
muh:t!ccme kararı verilirse, maz
nuniar ceıa mabkemesiııde mu
hakeme edilecek[erdir. 

Aqık kartpostal 
lıtaııbul birinci ceza mahke

mesinde Hikmet, Samoel ve Sa
Jamon Ef. iıimlerinde üç kişi 
açık kartpostal aattıkları kaydile 
muhakeme edilmişlerdir. 

Davaya esas olan resimleri 
tetkik eden mahkeme heyeti , 
bunların çıplak ve yan çıplak 

nunların beradine kuar ver- kavelesi mucibince ifasına davet o1un-
miıtir. Davaya esas olan kart- duğu hizmeti tamamen ve muntazaman 
postallar yüz tanedir. ifa edememekte olduğu, nhtımlann "I 

Tehdıt dav&at antrepolann bugünkü hal n miktarı· 

ikinci cezada, nakzen rü'yet 
edilen 11 Hareket " gazetesi sa
hiplerinden Suat Tahsin ve ,,Tü

tün" mecmuası sahibi Sait B. ler 
aleyhindeki tehdit suretile para 
istemek davasında dün müddei 

umumi mUtaleasını söyleyecekti. 

Evrak üzerindeki tetkikatı bit

mediğinden, muhakeme kalmıştır. 

'' Yerın ,, ın devrıları 

nın Istanbul Jimanı Jhtiyaeatı iktısadi· 
yesini tatmin edebilmekten uzak oldu
ğu merkezindedir. Bu mühim mevzu 
ile yakından aJ;}kadar olmakta ve bu 
işi intaca çalışmakta ..... 

• 
Vekil Bey Terkos şirketi hakkında: 
- Istanbul gibi mühim lü şehrimi.il 

zin su ihtiyacını en salim bir şekilde ve 
mümkün oiJuğu kadar ucuz olarak te
min etmek vekaletin bilha&"'a itina ile ı 
takip ve intacına çahşacağc başlıca ve
zaiftendir. Demiıdir. 

lamııl hıütt•K HeJ 

raflarında, bu meyanda lzmirde 
de intihabatta yolsuzluklar vu~. ua 
seld~e d..U. vekAletİl;l;lize ıi.Jıiı

yetler edilmiştir. Diğ~r mıntıka
lannki gibi lzmir şikayetinin \et
i i'c ve tahkikini de mülkiye mü
fettitlerine tevdi eltim Mülkiye 
müfettiılerinin tetkikat ve tah
kikatı hıtam l:ulunca raForlar 
Şurayı devlete havale, burada da 

ayrıca tetkik ve tahkik edile
cektir. Gerek müfettişler, gert k 
devlet ıurası tarafından yapıla
cak tetkikat yolıuzluk tikiyet
lerinin kanuni olup olmadığını 
göıterecektir. 

S. F. nın Ankarada 
n1eı kezi 

si alınmıştır. 

[\Jııçka. Şişli. A~ a1p:ı~adaki mezarlık· 
ta, !star, bul cıhetinde U.leli civarında 
birçok ap~rtman y" pılmakdır, 

Yakında l\'1açka p, las ile Teşvıkiye 

camisi arııc;ındaki boş . r~ada lsnnbu· 
luıı en yül:ult ,,.. hih iik bir aoartm1· 

nıı ın temeli aulacakıır. 

30 mrtro ) ük~ekliğinde olacak bu 
partmanın her katında dört büyü' ıha· 
irc bulunac; krır. . 

nııııunııuııınıııu •
1 ni bir bina inşasından sarfmaazr edı -

miştir. 

ı\lnı. ~lihalal,opulos 
Vunen her:ciye nazırının zev

oe si ~ün Ati naya d6nc:!ü 
Yunanistan Hariciye Nazırı M. l\11· 

h:ılakopulos zevcesi Madam Mihalako· 
pulos, dün lstanbuldan Daçya vapuru 
ile Yunanhıtana a\•det etmiştir. UçüncU cezada, " Yarın ,, ga

zetesi aleyhine a,., Sadi B. in 

açtığı hakaret ve belediyenin 

açbğı manevi tahsi yeti tahkir 

davalarının rü'yeti. ilk davadan 

dolayı mes'ul müdür Arif Oruç 

B. in ihzaren celbi, ikinci dava

dan dolayı tebligat icrası için 
kalmıştır. 

Epey :ramandır tahrir haya
tından ayrılmıt olan tsmail MOş
tak B. arkadaıımız ıon günlerde 
Politika gazetesinin baımuhar
rirliiini deruhte etmiıtir. 

Madam Miha1akopulos Ha!"iciye Ye
ki1i ve refikası hanım namına Müha· 
dele Komisyonu Türk heyeti murahha

Ankara, 8 - Halk fırkası merkezi· sası mü~avirlerinden Menemenli Zade 
1 :.' • 
nin yan yanya Serbest fırka ile tak- Mu,·aCfak bey bir bul\et takdım et-

hmail MUştak Bey Matbuat 
hayatına avdet etmekle tahrir 
hayatımız çok canlı bir unıur 
daha kazanmıt demektir. 

simi mevzuubahistir. Serbest fırka da 1 miş ve teşyi etmiştir,teş)'; merasiminde 

b ··ıe ·ıd·r lstanbul Yunan Jeneral Konsolosluğu una mu mayı ı • .. . 
memurini, Türk Yunan mubadele ko-

Jk t ısıt t vek:\letİ binası misyonu heyeti murahhasaları da hu· 
Ankara, 9 - lktısat vekaleti için ye-, Junmuşlardır. 

"Vakıt,. ın Tetrıkası, 6 1 hareket etmek lazımdı? Elimdeki ve minnetle sarıldı. iten sonra sabahın saat ikiıine ka· 

~ 
--- - malumata bakarak her kadın için "" "" "" dar devam etti. Yani hükCimet me· [ ~~= K~~~d~n~s=-ı~z~~Af.~e=-ı~ııleket l ~~.:d~r~~ :.::;:~~~.".:~: ~:~.:i:: me~:~~~C:"(~':~~y:i';g~:~d:~!:::•;~·~::ı~i;~:!.;:.ac;~::.~!;~ =-~-~ ~ ~ .__ ~ ~ ~ ğun, bırçok ıahısların ııt ıdı. Sonra çekılen şu telgraf çok buyuk hır a-1 lıttılar. Bu hıç fUphesız mıslı gorul 

~ - -- .,. verilen malumat kafi mi. bilhassa laka tevlit etti: 1 memit bir hadise idi. Papasların 
Yazan: Peter Bolt doğrusu mu idi? Avusturalyadaki "Haating 413 kadınla birlikte ha'her biri iki salonda yemek ve müta 

c - Ne olursa olsun ben yüklen- dına gelince o böyle değildir. Ama hükumet memurları ora halkmdan reket etti. Bu kadınlar gönderdiği-' lea salonlarının bir köşesine çekil· 

1 
di~im mes'uliyetin azametini t~kdi~ ne de olsa ite,.biraz ~n .~e karıt: bir erkeğin karakterin~ ta~i.atleri~i niz A esami cetvelinin ilk numara:lmitler, icrayı ayin ediyorlardı .• ~i· 
edıyorum. Memurlann verdıklerı tım. Sana kat ıyetle soyluyorwn kı doğru olarak nasıl bılebıiı lerdı? lanna mahsustur. 413 erkek gemı gara salonunda kumandan, dıger 

} rapo.rla.ra baka.rak ben en yi kadın gönderdiğin k~dınlar en iyileri~i~. Neticede karar verdim. Ed·l"klerin Frimentl e muvasalat edince kadın,kaptanlar. gemi katibi, dokt~rla~, 
1 ları ıntıhap ettım. Fakat ya bunlar - Batka hır fey daha var. Bıh· cetveli ile kadınların cetvelini kar- lara takdim olunacaktır. Kendileri bütün garbi Avusturalya şehırlerı· 
İ~ deiilse. Ya . memurlar h.~ta ~t- yorsun ki bu 413 kadına 413 tane şılaşbrdım. Bir numaralı kadını bir Hastinden bildirilen numara sırasi- nin belediye reisleri oturmuılardı. 
mııse ... Doğru hır bakıma mustenh de arka~af. seçmek li.zım~ı. Bir numaralı erkek, iki numarayı iki le ve on kişilik gruplar halinde ge- Önlerinde büyük bir masa vardı. 
olmak lazım .. Bana (kadın lazım) mevcudıyetın yolunu tek hır kur· numaralı erkeğin almasına karar miye gönderiniz. Çiftler gemide iz- Esami cetvelleri bu masanın üstün
dediler. Ben de kadın gönder- tun kal~mi çizgiai ile değiştirmek verdim. Anlıyorsun ya yqlarını divaç edeceklerdir. Gemi limana gi de duruyordu. 
dim. Fakat dütün sen bunlar ora- dem~ktı; bu Avustralyada kadın- boylarını, tabiatlerini anlamadan rer girmez en evvel on ruhani me- Şahitlik yapan memurlar en fa• 
da bir yuva kuracaklar. sız bınlerce erkek vardı. Bunların iyi mi ettim,·fena mı ettim. Burası· mur gönderiniz. Bunlara en evvel al rolü oynıyanlardandılar. Evlene· 

- Emin ol gönderdiğin kadın- sıra ile konmut cetveli elimizde i- nı bilmiyorum. Bildiğim o zaman· evlenecek erkekleri teşhis edebile- cek erkekleri numara sırasile geti· 
lar fena kadınlar değil. Anlıyorum; di. Hatta yaşları. tabiatleri ve saire larda yapılacak başka bir ıey bu- cek ve ıahitlik yapabilecek iktiadr- riyorlar, kumandana takdim ediyor 
filhakika oraya iyi insanlar gönder hakkında malumata da sahiptik. lamadığımdır. Kumandana emir da lüzumu kadar hükCimet memuru lar, bu sırada ayni numarayı tatı• 
mek lazımdı. Fakat bunun böyle ol· Kadınların reylerini almadan her· verdim ve gemi hareket etti. HH· refakat edeceklerdir. Haatingin ku yan kadın da ayni yere gelmiş bu· 
madığını kim ispat eder? Emin ol birine bunlardan birini verecektik. ting timdi yoldadır. Artık hiç~ir mandanından bu telgrafı teyit eder lt:nuyordu. Kumandan her erkeğin 
onlar yuvalarını senin istediğin te- Onlar da kaderlerine rıza göstere- şey yapılamaz. bir emirname alacaksınız.,, elini sıkıyor! 
kilde kuracaklar, kocalannı iyi ida ceklerdi. Haating mahalli maksudu - Yapılacak batka bir şey yok- Sir Malkon - Nasıl::ıınız? Allah yardımcı· 
re edecekler, çocuklarım iyi yeti!ti· na varınca çiftler vapurda evlene- tu, buna emin ol. Sen en iyi tarzı - 4 - nız olsun! diyor ve işte o dakikada 
receklerdir. izdivaçta kadının rolü cekler, hiçbir münakaşaya, hiçbiri- hareketi ihtiyar ettin. Haslingde izdivaç merasimi öğ- müstakbel zevç ve zevce biribirleri-
çak mühimdir. Bir er~ek, iyi olabi· tiraza mahal kalmadan iş olup bi- Sir Malkan biraz aükUnet bul- leclen sonra ikide bo.ıladı. Akşıun,ni görüyorlardı. 
lir, olmazsa yapılabilir ... Fakat ka- tiverecekti. Dütündüm. Ne suretle ur gibi olmuıtu. Karısına tetekkür yemeği için kısa bir fasıla verildik- [Bitmedi) 



Harici Haberler 

Fransızlar kuşkulanıyorlar 

M. Venizelos Türk-Yunan dostluğunun gizli kapah 
tarafları olmadığını temin etti 

t\ ı ı ı eri k: t < 1 a i n t il ı a ı > 

Denıokcallarla Cüm
huriyetçiler reyleri 

paylaştılar 
Atinn, 7 (Husuc;i) _ 1\1. Ycnizelosun lere Yunanistanın iştiraki olmadığını Washington, 7 (A. A.) - lntihat> 

Aııkaray:ı. sehaynti bütün dipJiması a· en kat'i bir :surette temin eylemiştir. mücadelesi biribirine pek yakın kU\'\'ct 

lnkilabın nöbetçileri Ti.irk 
i ilk i J ab] n ı Üç dil ş 111 aıl dan 

koruvacaktır. 

Yazan: Sadri Etenı 
ll'min?e bir ço~ ~cfsirat "e ihtimalfıta Atina, 8 (Apo) _ M. Venize- Jer arnsında cereyan etmiştir. Reylerin 
sebeuıyf't v~rmııo;tır. l k d' . . . d F adedi hakkında hükQmet tarafından Sesler işitiyoruz: nıdırlar. Onun aramrzcln yeri yol.tur. 

J>tin lhlkan ;e Avrupn devletleri se- os, en 
11101 zıyaret e en ran- kontrol icrası için birçok müracaatlar Cümhuriyetçiler, inkılapçılar birle· 2 - Türkiye inkılabı 

firlcri Ifaı kh-e .. 'nzırını ziyaret ederek sız sefiri M. Sim on Kalemate vaki olmuştur. ~iniz!. I:nparatorluğu yıktı; ~er'i ş:!rifi yık· 
bıı sey~ıhat h

0

akında M. Mihalakopulos Ankara itilafnamelerinin •ils'at Bu kontrol netice inde, hangi fırka· Cümhuriyetçi1er, inkılapçılar el ele. tı. r:urunu vustn maziyi : ıktı. 
t:ın nı:ılumnt ,·e izahat i temi~Jerdir. ve mahiyeti hakkında Fransız nın ekseriyet kazandığı anlaşılacak, bu le!.. çr ıkü. Türk inkıhibının en cs:ısh 
1 unan hariciye nazırı bu seyahatin ta· h f"I' d d da laakal birkaç hafta teahhura sebep karalderi "T ~:."'k: ... •e içinde müsa\'İ Jı ~I. 

1 . mu a ı m e cereyan e en ıayıa· ,J 

mamen sulhpenerane o an mahıyeti • olacaktır. h, mü n'i in anlardan mürekl,cp bir 
hakkında temı·nat Hrmiştı· r. lara cevaben Yunanıstanıo, mu- D 1 d' h 

Bu yetmiş ikinci intihap de,Tesinde u ses sene er ır asretini duydu- cemiyet vücude get:rmel.ti ... 
Atina, 7 (Husu i) - Pek ziyade ca- ahedelerin tadilini asla istihdaf her iki mecliste de hükQmet aleyhtarla- ğumuz sestir. Bu ene kim ko:wmaz, bu B;,ı karakterle • ıltanat yan ana 

libi nazan dil Irat olarak Fransız sefi· etmediğini ve ıüpheli zümrelere rının ekseriyet kazanacağı ve meclisle· es önünde kimin ruhu ürpermez? ? &.:ı! zdi. 
ti M. ,~cnizelo tan sureti mahsusada girmediğini ve bütün komşularile re ancak 6 kadm dahil o1abileceği mu· lnkıJap için el ele, cümhuriyet irin Bu karakterle: şer'i şerif yan v rna 
müJakat talep etmiş 'e mülakat uzun dost olarak yaıamak istediğini hakaktır. el ele... • gelemezdi. Çünkü )Cr'i şerif insanları 
ıtıüddet sürmüş, Ankara seyahati etra- k 7 (A inkılap safJannı sık1aştırmak •ı•p 

1 f söylemiş ve Ankara mUlikatan- Nevyor • · A.) - Meb'usan mec· . 1 . . ' " • esarette birleştiriyor, n on arı ma· 
tnda cereyan eylemiştir. tisi için cümhuriyet taraftarları 216, heyı da1:'

1 
tmliak ıçkınbkollar, bacaklar "erni bir efen:i .ıin Iıcndesi haline k<>,ftı 

nu mülakat. ltnlynnın da i tirakile da iki cUmhuriyetin aulhperver- demokratlar 216 rey kazanmışlardır. beraber ı er yece , eraber nefes ah- yordu. 
'asi bir manzume te kil edilmekte ol· lig-i parlak bir surette tebaruz Ç'ft · ı · 1 b' ı t nacak! 
d ı çı ame esı yanız ır rey a mış ır. ~ t d"" . . Halbuki inkılüp herkesin efeııJilih 
uğuna dair fransız matbuatının yap· etliğini ve Türkiye Yunanistan lki intihap dairesindeki intihap netice· . K?şun uçfml ası, aşıknl utşmcsı n(: ıse beratını eline "erdi. 

tığı ne:.riyat dolayısile daha büyük bir d ki . i h .. IQ d ğ'Jd' ınkılabın sa arını sı aşırması da o 
ehemmiyet ke petmeictedir. cümhuriyetlerinin göster i erı s enuz ma m e ı ır. dur. Ve kurunu vusta mazi ile ·nkıl:'ip 

l\f. Venizelo frnn iZ sefirine Türk. iyi ve parlak misalin tarihi siya• rııu·· 1'1:- - M a ca l" Bunda fe\'kalfıdelik yok. Asıl şimdi yan yana bulunamazdı. Çünkü inkı-
Yunnn itilüfının ulhper\'ernne maksa- ıide misline tesadDf edilemiye- .... 1 fevkntadelikten çıkıyor, normale geliyo ı· mü., .. i adamdan bahsediyon1 
dından hah etmi:. ve siyasi manzume- ccğini illve ctmiıtir. d } ..,,, ruz. Ha1buki kurunu \'usta mazi uşaklık. ____ .,_ •. _ .. ________ ,__ ost u gu Fakat söz, mü~e,·veş mefhum, içi boş Gayri müsa\'ilik dersi "e terbiyl'Si Ye· 

11 J"'a il s,'l ı· ı e A 1 nı an,, a Budape te, 7 (A. A.) - Meb'usan embol bir tarafa konmak şartile ... Çün ren bir makine idi. Bu makine iŞ1 ('dİ~·~C 
~ ı· i h · · ·· • T kil inkılfip söz değildir. Müşeweş mef. inkıJiıp kendini emniyette his:;t"~emez· ., mcc ı ancıye encumenı ve uran . ~· . . 

------- M · t • b k J d ""I hum değildir. kı boş sembol degıldır. dı. 
F l " S /h . b . ./". k t '[k d acar cemıye ı sa ı nazır arın an ı.• • ~. • • 1 . 1 ranSZZ ar ll iyz zr Şey. JU '8 l ' 8 lffil B kk b ·· p ti IJ J t · • Hayatın ta kendısıdır. nkılap elle tu· Hem inkılap, hem kudurü şerif yan e ar, ugun es yr ap gaze esın .... 1 h k"k ti d b' 

Al l [ f d • 
7 

·[ de .. Türk kardeşlerimiz., serlevhası al t~l~n, gözle goru en a 1 a er en ı- ynna duramazdı. . 
Tnan ar atma l · " ZJ Ol ar tında bir makale neşretmiştir. rıdır. . . lmparatorluğun harsını alan, benım 

, · • . . w . Makalede iki milletin kısa bir tarih· Onu koruya.ralc,. o~u ılerletec~k ın· scyen, şer'i şerifle haJli hamur olan, 
raris, 7 •• (A.A) . Melı usan meclı· hklara Almanya çehk mıgferlılere . ld . . . . . san inkılilbin ı tedığı ruha sahıp ol- kurunu \'ll ta maziden h h lke 

Si d • , ·rr C bJ • · • M çesı \'apı ıktan ve tarıhi haılenın ıkı • . ru unu n • ? e halJ,çı demokratlardan l\f. I eı t o ence ta gcçıt resmı yaptırma• a · k t" J . . . . . .. mağa mecburdur. den insan kendini ne kadar siperlerle 
llıılliyetdlere muarız \lmanlar1a uz- mukabele etmi tir. Hnllmki, 1871 de hiç memle e 1 askır a_rc.a .bırıbırm~ karşı mu Bunun için bir cümhuriyetci1er bir- iperlesin ne kadar s" s· . 

1 1 la . . . , . cadelcye sev ettığını kaydettıkten son· . . kıl" b . , • ınerse ınsın. >U 
~rna,> ı ıltızam e) fomış, fa.mı mevcut hır Fransız Al manyaya meydan oku· . . G • T" k' . • lesiniz sözlerıne koşanların ın a 1 YÜ·ıinkılabın mana mı anlamaz. o hala in· 

~u he . "d 1 ·ı t d .1. . rn, 'enı azı ur ıyesınm tamamen s • k ak • 1 , 
a delerın yenı en tet .ı. 'e n ı ı mak için MaxcyilJe yaylasında geçıt ·ıi· b' T"" k". . . . rütecek inkılabı ·oruyac ınsan arın, kılap mnnzaralnnnı tayyareye ilk defa 

flkı-ini slddetle reddetmi tir. 1. Peifft, resimleri .} aptırmağı hatırından geçir· mı 1 dırki ur .. ıye oblduğu v~ ıkı .~.'ilet inkılabi~ hudutlannr sıkıdan sıkıya ta-ıbinen adam gibi gözü karararak baş•ı 
lı' • • . • ·~ • arasın a munase atı teshıl ethgı be· . . • F d .. . . ' ' 
ı tansa ıle Almanya aıasmda Lıır UZ· memı~tır. yan edilmektedir. n. n k b t riki yın etmış olmaları azım ır. . donerek, mıdc 1 bulanarak seyrediyor. 
~§nıa temini ffürinin şimdiye lmdar j Bu sözlerden sonra hatip hükumetin mesainin inkişafını t e ar,_ ut e;kte· Jnkılf.p safJannı t;ıl.laş!ırncnk ~n· Bu adam dn inkıJfıbrn do tu değildir.l'ıfe 

klenen tarzda iyi bir mu},ab:!le gör- metinanc bir siyaset takip etmesini ıs· d. emennı e m sanlar bu inkılabın hedeflerıni; bu ın- calsizlikten dolayı bize dü man olma a 
ııı ır. • · h 1· k =-l l!ntiş olduğunu tasdik ctmi:;, bunun- rarJa istemiştir. [ , kıliibin o!u~ s~yrını,. u a a .. onun .. ·~· bile bitaraf kalması yine dü:.manhk 
-~beraber Almnn intilınbatının "erdi·' Müzakereye İkinci Teşrinin 13 üncü Yugos avyadakz M a- r:ıkt~rıe:ı~ı bır maı.ı:ıe ~uhe~dı_ ının demektir. Çünkü inkılapta bitaraf yok· 
1 

l'lcHccJcrin Frnnsanın gnyeret ve ce-
1 
'JÜnü de,·am edilecektir. [ [ • mnkınesını tanıdığı gıbi lıılmcsı la~m: tur. Ya do t, y a • .. ;mnn ! .. 

~tetini liırmaması IUzım geldiğini söy·ı Paris, 7. (A . .A.) - Tcmps gazetesi Car ar mese eSl dır • .Münel'l"er bi_r ",lokun ilk vaııfesı 3 - Türk inkılabı Türkiyede sen·et 
lllHir. meb'u.,al mee'li nn~e llün ceı'~:an eden Belgrat, '1 (A. A.) - A'~·ala ajansı yaptığını bilmelıtır'. • "'. t~merküzünü yerli sermayeri biriktir-
4./:1;iyon el mokrntil, • o ynl grupu a· mlizakcrcler mü na botile neşrettiği lcbliğ ediyor: Macarların Yugosla,·ya- Şimdiye kadnr ın~ılab•ıı hıs tarafı· me suretile yapıyor. Bunun en göze Ö· 

GtSJndan 1'1. l'>eı ol, hm utlnnn lfı. ıJİİ" makalede diyor ki: dan teb'idi mcs'elesi hakkında macar nı ya:; dık .. Fal nt bır bl~k 1:11~'·zu.~b. · rünür şekli (inhisar) lardır. 1 

bıt!t ve mahfuziyctini. muahedelere ria-ı "M. Frnnklen :nuyo:ıun söylediği nut matbuatı tarafından neşrolunan haber- hi olduğu zamn~ onun hır fıkır kutle- 3 urada inhi.;:ı .·ın ida?'" . c:nhn {); 
ht edilme ini is1"'rr.e\ hu u unda bii 'mn uazı fıkraları hemen hemen bütün ler ve açılan mücadele ınünasebetile si olması zaruridır. olamazdı demek istemiyorum, munha~ 
tU . ~ ı: h · , ttı ha filden at ·d k. ı · Bu fikir unsurları her şeyden evvel . . . . . " fırkalarının müHchıt bulundugu· meb'u lar tarafından alkıs}nrJa karşı· sa .t l) e ar ma 1 e 1 ma U· .• 

1 
b 

1 
t b"t ran ınhısar fıkrın:!en bahsedıyorum. 

t!tı b 1 .. matı aldık· inkılfıbın duş: •an arını u up es ı e· . •.. . . eynn etmi tir. lanmıstır. Ilu hal, hükumetin Fransız· • • • . Halbukı, 1 urkiyede ecnebı sern.ny .. 
~ı. D<'lsol I'ı·an ız " ı·cr' .. ··in nuhr lnrın biivük bir el.seri ... ·etinin fikirlerini Trianon muahedenamesi, gerek Ma· • ::_ktır .. k 

1
. b d.. ara ak sini i~lete:-ek, ecnebi fabrikalannır n-

lıa ' · .. ' · ' · .; Türk ın ı a ının uşmanını m . . .. 
\'2a ını ı· ""1" m""I •ır ı ·1·ıl--ı·111ın · nn•1 ı" si .. ·.a eti etrnf<la toplamıs oldu· car ''e gerek Sırpların nuayyen olan . k . 

1 1
. b d - hat r Jnnlığını yaparak geçmen, ve bu' ilk &e , ... ~ '~ ~· • " • " -- "' ,J ~ f d · •.. r · ın .ı a ının ogusunu ı - • 

b~bi Alm:ın) nnın t~hlı;"tlcı ine ria- ·unu "'erek l'ransadn ve gerel, harice bir sene müddet zar ı~ a diğer tnraf .• 1 d n·· Tetleri~in diin .. ·a emperyalist erma)cnin hesabına .uem 
~ > b t b"" r .. h tmedıkleri takdk" de lama 1 ır. unyn mı ' ,J 1 k t' . . d .. t 1 k ·ı . 

et ctnıem"k i · mi olm mdan ib" · !mrı::ı tnm mile i<-pat etmiştir · Sulh a uye ını 1 raz e ır k ı ··z önüne .,.etirmer Ur e c 1 ıstı mar e en mus eme ·t&:ı •·ı ır. 
tet ~ ' ' • .- 'i ' • • , •• • •• ' e lek t arazisini terketmelerini aınir· ya a ın arını gu ., . \ .. ·ı · k k ıı •a d 
t· bulunduğunu hatırlatarak <lemı. · ~uıh <lenıh) or. hu arzu !;Ok 1) ı çok gu· ~ m . ~ b üddet iki h .. k. et a Türk inkılabının doğuşu ,.e takıp ettıği 1 erı nrn ° a~ı ' r ır. • b' . . 
ır ki: zel l>ir şey. Fakat, im salında ilk adımı dır. Bılah_a~~ • u m . . . u .um .~ tekamül seyri dünya mill~tıerine na7.a· Dunlar, ye~~ı sermay.~n.n ~rıkmc,ııı 
-li'rnnsnr.ın "'Ö +"r<'i.Yi m·· aatl"''car·'eH·el:"ı Almanlaı· atmalıdırlar. rasında bılıtılaf temdıt edıldı. Kış me' . den, m' mlekeu.1 asıl mustah ıl ınsunı 

• ' ·~ '"' us ' ~· • simi olmak itibarile bunun altı ay daha 1 - ı. T .. t 
1 

k 
1 

olan türk köylü ünün küçük Vl!\41 bii· 
• .._ ... _ • .......,...., - temdidi hakkındaki talep Macar Hiikı1· "- am "~;ayan mus eme ·e "ma yük snnayiin inkişafına dost d:~ildir· 

l\{ oskovadaki ihtilalin )71[ döniimü meti tarafından reddedilmiş ''e mr.car maki.~ :~ş!~: ·, ·11 ti . •·d ler. Çünkü ~imdiye kadar yaptıklan 
l '. d '[d • tabiiyetini iktisap etmiyen Sırplnnn d"" :. und d un)ka m~ de r.~ın s~nt·ı d1sıt_ a i.,., ik!:sadi itiyatları, kazanç t.ı: zl •'I 

nasl tes lt e l l · · · "d '"'el ara··ı·sı· unya a cmo rası e6ı, ıs t!J n n· .. .. 
C hır teşrını anı en e • macar · · ~ . . .. imparatorluğun y:ırı mustemle~e bun-

. . kfı h"'k• t t esaret dagıttılar. xıx ıncı asır mus-'ı · nı terketmelerı mez r u ume :tra· yesine nazara:l kurulmuştur Bunl:ır tiı· ~ im, a, 7 ( \. \.) - Tc rinic,·el ih-1 Kont Bcrnstof, M. Litovinorun bu r d d'I iştir. 400 aile bu suret· temlekelerle müstemleke o1mıyanların . • • '·. . . t" . d. .. .' 
<ılın· 13 .. .. 1 .ı·· .. .. d 1 . . . . b .. . k ın an emre ı m "d 1.1 d 1 d 1 ... k . k l"b hızım ne hıma:)e sı)ase ımız en, n. ın-).ı ın ;u:ıc.ı . ı uonumu o ayısık .ckhfının Almanynca ka ulu gayrı a· 1 ,.. . . ,...eçmeğe mecbur kal· cı a ı e o u ur. ur ın ·ı a ının en . . 

1 
. . d d . 

1
. 

:> ko d 1, .... 1 . t d h""I • b" • . . . . e ::Sırp arnzısıne ~ b .• d"" d"" d . • "k hısar sıstem erımız en, ne e )er ı ser-~,~ va n uu:u. tı) a ro a u mmet ıl ol<lugıınu bıldırmıştır. 1 d B üzerinedir ki Yugos· ta ıı uşmanı unya a sıyru:;ı veya ı ·• . b'' 
1 

• • d 
-..ıla . .. . 1 . . mış ar ır. unun ' d. .. 

1
. mayeyı koruma teşe us erımız en mem 

'·-ı rı scndıhalar mumc.ssıJ erı, fabrı-ı Ana "atan ile deniz a ın mahallerde 1 h"'k. t" ı· tebdirlerin .Macarlar trsa ı mu temlcke anyan emperya ı t- 1 
'\lt ar b" h . av u ume ı ayn d" N k" 1 f 1 nundur ar. ıtı ınurnhha.,!arı 'e eme 1 eyetı '.i lcuv"etıcrin hiribirinden tefriki husu h kk d d t th"kınr emretmistir. Bu ler ır. ete ım on ar bu sı at annı • .. • • ~ . 
lıtahh l • · • ·ı b" a ın a a a 

1 
• h ·ı ·ı b" ·· d'l 'ı·· Halbukı Turk ınkılabı 9,5 mılyon ı~t· asa arm ı tıra n c muazzam ır .:mndn bazı dc,·letler tarafından ''ulrn ti 1 k t' terkeden 170 Macar er ,.e ı e ı e ıze goster ı er. •' u tem- .. .. . . . 

ı 1
1tta k · · " • ı · d hT sure e mem e e 1 

1 k ·ı · bl · 1 • Türk koylu Une ıstınat edeccktır. Ve h .a ·tedılmı; ve .ti. ha enın n ı ı bulan teklife karşı ltalya "e Türkiye .1 . h kk d her türlü teshilat gös- e ecı erın oku olan mıllet er cemı· . . . . 
tı.tıtuarı.ci \aziyct hal.kında büyük b.ir murahhasları bir tnlum kuyudu ihtira· :;r~~~i ~ir. r;i:aenaleyh, Macar matbu· yeti istikbal cidalinde yardım etmedi. Köylü olan _hır .d.evle~ ıçınde bu cıns 
S , k ırat ederek, ernp"'ryalistlerın . • . . . . ş ki neşriyatı asılsız. Millet cemiyetinin müfettişleri Istan· adamların vazıyetı ınkılaba dost olmak 
O\Yet 11 . . 1 .. d 1 Zl)e deımeyan etmıştır. Lort Sesıl, ka· atının bu hususta b 1 Jd" h 1 d d 1 k 

1 
değildir nu zümre de bize · var tlegwil· 

ilet<] umpınf'ıne mrsı ınuca e c ra ,.e ha . k ti . . t hd"d" h kk d u a ge ı, nrem er e o a ı var m , • ,J 

e · . 'a uvve erının a ı ı a ın ır. . d d" l ı ı· "'b t ·ı··· · k ıııu 1 altında Sovyet Rusya işlerıne d k. , . . . i . yok mu diye tetkikatta bulundu. Dız e ır. n u ap no e cı ıgını ynpmıyacn 
ttı.· daha) eyi i. til:daf ettiklerini söyJc- a 

1 m~kn' elc~e dcrp_ış edılen kaıde ve Çin nazzrz ng1 ltere.. millettik bir de müstakil olmak isti- üç cins insan bunlardır. nunlann hari· 
hı;? \'e dcmiı,tir ki her namuslu insan usull~rın ·~~hrı~~ zabıtlerini alükadar , yorduk. cinde cümhuriyetçi unsurlar, saflannı 
tu •r ki biz harbin nlevhtanvız ,.e bü· edemıyecegı mutaleasrndn bulunmuş- den ba/ısed1yor sıklnştumak vazife ini deruhte edebi-

tı 1,u," t" . ' · . ·. mustur. M. Massigli bu noktai nazarı d ı· · r ı "t!t e ımızle harpten ıçtınaba gay ~ 1 ' . -..r k' 7 AA) _ Hariciye nazın Sustu .. ve el altm an emperya ızmı, ır er. 
b. edi.> cerhe ça ışmış ''e Fransa ıle İtalyanın .... an ın, • • · d n· d b' ·11 t J • • 
'1.\1 oruz. Hu münasebetle S°'·yet . . . . . M Wan sö ·}ediği bir nutukta; ahali- teşvik etti. Sulh ol u. ız e ır mı c · nkılaln bunlardan koruyacağız. ho 
ltı .. k!ada imdiden birçok yeni fabrika kuv\'etl~rın ~n.hdıdı hakkındakı kaı~e ve i.hari f~ m:mleket imtiyazlarının kal· tik, insandık, bize insan gibi yardım e- roma işini ü tüne a1acak insan, alta· 
lır. cp ve hars müesseseleri açılmış· usullerın a) nı ~mand~ kara, denız ''e ~1 1 ;sını temin için bir araya gel· dilebilirdi. nat rejiminde iyn i rol oyna mı ltti-

hı hava_kun·etlerıne tatbıkını talep etmiş m;~em davet etmiştir. M. Wang, nutku· insanca hiçbir ya~dım.da bul.~nmadı. hadı Terakki devrinde kazanca el sür· 
hı11 • 

0 
.ko\ada yapılan resmi geçide 250

1 

oldugunu hatırlntmıştır. M. Sato, baJr d . 1 d i1"tir ki: Büyük devlet· Çünkü müstemlekecı, hala, mustemlc· müş, mütarekede müste"lilere yardak· 

ClŞçı iştirak etmi ~·tir. riye zabitlerinin miktar itibarile tahdi· 1na. e\'Ç~m ak em g:a österdikleri teYeccüh kecilik hırsından \'ezgeçemedi. Jık etmiQ. milli mücadele en·cla ynna 
e erın ıne arşı • .. 1 k 1 k h >' • • f~~til'\evre: 7 (A. A.) - Tc~ki_ teslihnt di ha~kmd~ _muvakkat bir mu~a."ele ve muhalasatın fiil saha:ıında tecel~i . B~z de hflla mu teme e oma ~e. - 1 ~izmiş, sonra milli ~ferin bezmrnnlı· 

)'ek konu ronu bu sabah ıçtıma ede.laktedılmesını ,.e bunlann kaç kışıden etmes"ni şiddetle arzu edıyoruz. Harı- hkesınden kurtulamadık. Bunun ıçın gını yapmışlardan hırı olamaz. Bu a
l4tı ~~Ç.en içtimalarda teklif edilmiş o- ibaret olacağının ilıln olunmasını tek· çez m~mleket imtiyazları hakkında ya· (dünya milletleri arasında müsavi halddamlar rollerini yaptılar. "nzifelcrini 
~i~ :t•lı~f ~roj:!lerine ait maddeleri tet· lif etmiştir. M. Litovinof, Frans1z mu- pılacak müzakereler hakkında lngilte· lr cem!.yet) _hnl~eden türk inkılabı, bitirdiler. Artık mazi tamamile ı.ap:ın· 
ltıltıi ~•.tar. Du maddelerin en mühim· rahhası M. Massigli'nin noktai nazan- re Fransa ,.e Amerikanın Çin hakkın- Türk cumhunyetı bu cepheye yar olan ın! 
tııtı,,_ <thtiye askerlerinin mahdut bir . t' k etti•iini be'-·an etmistir. ltal- d~ki dostı~klannın maddi l"e müspet insanlardan kendine dost bulamaz. Esa Biz ideale doğru. safları sı iJn.qlrrn· 
11· "<ıta i " 8 ış ıra "' ,J =- b' ·ı · h k • k · · 1~li "- rcaı teşkil etmektedir. 1\1. l\las , .,.nhhası e\'Yelce vaki olan hcya- bir delilini pek yakında gösterecekle- sen ne zaman ır ı erı are etı yapma· rak daha hızlı, daha canlı ılerlı)e .. e. 
"" ' ~Ya :)a.. • d" · k k F' ,.. · "•tseı . nattn bulunarak, hu tahdit d k Lo t S .1 .1 M rini ümit ediyorum. ıste ı ı e arşımıza ya ıc ıuorıs ya- ğiz. 
~lı"'ve~ı ~'ltbik edilebilmek için bahriye natı~dan • "'.:"U e ere . r . esı. 1 

.e • hut bir Lavren çıktı. Emperyalist T~r Sadri Etem 
:t'tıı da lerı idare indeki silfLh cndaıln- Sato nun mudafa.a ~ttıklerı no~t~ı na- kiyeyi Çin gibi, yarı müstemleke mıl· 
teıe -~azarı dil.lmtte tutulması lazım· zarı kabul eylemıştır. 1\1. l\fassıgh, Ja- M R 'k f Jetler arasınd:ı görmek istiyor. -t '[( d d 

~.eg,~i beyan etmi tir. pon murahhasının teklifini müsait bir • l 0 Türkiyeyi yan mü temleke halinde lnÇ}l ere e e 
()IC\rı ·~:t~ nskeriyece ~·ücudc getirilmis surette tetkike mu\'afakat etmiştir. Mo ko"a, 7 - (A. A.) - Sovyet Rus görmeği yani ikbsadi müstemleke ol· Londra, 7 (A. A.) - Yorkşir eyale-
ııı~>':ı 

1

lltuı1 nim rrsmi te kiliıtı dahi b:ı Başmurahhas1ar, bu teldif hnltkında ya icra komiseri heyeti rei i l\t. Rikoff, görmeği yani onun iktısadi müstemle- tindeki "Şipley,, şehrinde icm olunan 
d<ltı ı:d~ tr·tJ,iki M. Lito\ inof tarafın ihısu~i bir içtima yaparak mıiuıkeratta ahvali sıhhiycsine binaen bir ay mezu. ke olmasını istiyenler Türkiye in kıla- bir meb"usluk intihabım bir muhafaza. 

dıa olunmuştur. ! uulunacnklardır. niyet almıştır. · hının Türk..i,ye cümhurlyetinin dUşma· kar kazanmı§tır, 
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101 kişı ile 
mülikat ... 

Zavallılar , biçareler , 
mazlumlar •• 

o Bulmaca o 
ı 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

111 • ". A 
2 fil i N H i S A la [Ql F 
3 iLK L LOM~ 
4ENKAZmMELON 
5 H llJZ •if!•M 1'-JN i 
6 i-L--8 OYiiJS 0-

- 48 - 7 •s M•YlilB-MP-
Tam on sene. Evet, on aene Amerika- Kanaat. 8 A L E M • B AR O N 

d~. k~lmış, orada teknik talulilini sör- . Her ikisi de öldOrlel seml•eGenlen 9 • R O L • S • R O L ll 
muş, ışe dalmış, az çok para kazaamış dır. 1 
ve geri dönmüş bir tiirk pneL. Yirmi irfan Bey cottu, stlrlUyor: 1 F M ON O P O L. D 
sekiz ~aşında. Acaba bu tUrk bizi nasıl _Ey Türk! •na taniye ederim· .. ll A F • N •ıN 19!ıN DO 
görilyor? Merak ettim. Aileei ve kendisi la mUtevelddl olma. Ey Ttrk otlu İ lüç DdıtlctJ lnılnuae11J111sın 
ile tanışıyorduk. Bu zata göre memleke- bir ftldt kaaaatkirlık silletini lrtiklp luılledilmlı •eldi 
ti ve milleti? etme. Bir fraum bafveldll bajıra batı· Y 

irfan Beyi yemeğe da~e~ ettim. Ziya- ra vatandatJanna P aulhati wrmlf: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 l 
fet değil ; 1Akin kendısı ile mllna- "Ef dil ..1. 1 1 
sebeti olan üç müşterek dostu da çatır • __ en fer;=

1
•:; 

8
° .~us: dçalıfdmak 2 

tı " -rra e. •,, uam n e avar 
mış m. • • • • levlialan ne kitti! "Kanaat Mtmez, tO- 3 

irfan davetı kabul ettıgınl ve bu ne- k h -• edl v daha b ... 
k 

. u+ .... •kk" enmez aun r.,, e anan ıf· .. 
za etıme m -~ ır olduianu bir pus- bi levhalar. 5 
la ile bildirdi, ve, bir kronometre inti
zamı ile gününde tam saat birde geldi. - Bunlan yırtınız; yerlerine zıt mef 6 
ötekileri bekledik, bekledik, yalnız biri hamda tablolar uınız, dedim. Bana 7 
yanm uat gecikerek teşrif ettL lkW 1- ~idiler: 8 
tizar bile etmediler. irfan şqmlıkça - Bu yazılar kelAmı kibardır; dedi· 9 
fqldr. Afal afal bakınıyordu.. ler. t 

_Bu nasıl olur! - Bu kelAmlarda lüç kibarlık yok. l 1 
- Amerikad d...uıı _,_,.._ lrf Bil!ki& Uyu9turuca. Morfin, kokain, 

a ııcgı z. nuaıer an. af yon hapt ıfbL 
VUcut bUyümUş. Givde, geniş. Ses, ka· . ' BugalnldJ balrrutcamu. 
lın. Çehre canlı ve kanlı. Sinirler pek Bizimkilerden biri J'IUl.Ull& •tarda. 
uyanık. Gözler işliyor, diniyor, parlı- Bir acem piri gibi, Leyll'am Meaaun'u 
yor. irfan Bey mütemadiyen Amerikan gibi derdini dökttl. Ne ensfa 't'e pnJt 

Soldan uta •e yukardan •tatı: 
1 - WlJflkJık, temuta bulWUl)ak 

Akım çttnemekte. Söylerken kelimele- dertler ... Söylendi, durdu. 
rini anyor ve gUç bulayor. - Yi 161 dedim, kolun var, aJatm 

Ne iyi olmuş: Türklük asla zayi ol- 'f'&r, l)'i bilmlyorum ama belld kafu da 
mamak, hatta kunetlenmek şartı ile var. Hele çenen, dilin- Pek &il. devru 
savrukluk ile uyuşukluk savrulmq, dan 1ili7et ettiila kadar plıtu elbet 
kendisine bir dirilik, bir canlılık gelmiş. te ekmek paranı Çlkanr, yola selinia. 
Tembellikten gayet miltenefflr. Bellpt -:Dikkat ettim, be)'f •di, bu drüta 
ve fuahati Herde detil. Bununla bera- ih~ ta u, dls'L Hırka Ye lekıu. C'· 
ber vatanmda en ziyade zıddına giden zerlenne binz derviflik tlk•lif. 
şey tembellik, uyu'8k1ak, mahmurluk. Size uf ak bir m11kay.. yapaeafım. 

- Bizim hısım, akraba... Hepsi bl- Bn sflflrtltlk samanı•da Amerllwma 
çare, zavallı ve, ve, ve mazlum imifler- Pittsburs felırinde bammalbia 7llkla 
öyle rivayet ediyorlar. alır bir himaette Dd ay lnallanıldım. Bir 

- Neden? kUlU.tlr odayı U~ kiti paylapıL Hall-

ÇU kil Be el b lh ti 1 mlz haraptı. Arkadqlanmm ..... U. 
- n - n e a c e an ıya· *Uadeld .. ,.. ayma '8aad edt-

madım. Biri gayri mflbadlller heeabm- nl yı .... • e 

(9) 
2 - ast guruptan (7) 
3 - a (2) nokn ('2) ren.k (2) ap (2) 
4 - riltubet {:5) çok kuvvetli adam 

(3) 
s - fsdkbat (3) falıat (3) 
6 - S (2) yilksellş (5) ipe çek (2) 

7 - Rumca ıet (3) ÇÜŞ (3) 
8 - VUcudon bir kısmı (3) hayvan 

pençesi (3) 
9 - merr (!) evet (2) 10 (2) u· 

zakta (2) 
ı O - kömtlrltik (7) 
J J geliş (9) 

Şikago haydutları 
dan binlerce lira alacakmıı ama maUye z. İfı. hepel ski~.• lntlnde: 11.ta
vekileti aldırış etmiyormuş ve kendisi ra takımı tam, eksıksız, kolonya suyu Şikaıo haydutlan hakkında 
aç kalmış. bir fişe esans, dif putuı ve..,., het Fıauaı adliye mubabirlerinclen 

ikincisinin mttdUrO kadirşinas bir fırça, bir dev aya&& Bir 1&ndık doldu- Je Loadonun JUIDlf oldaju ma
zat defllmJş. Kendisinin cihan defer racak kadar eski PM~ meemua ve ki- kaleler karilerimlze tefrika lıa
meziyetlerlnl her nasılsa anlamıyor- tap. Bir mandolin. Bir pamofoa De liade anedilmifti. Amerikadan 

U çtincfisU... Bu derece muktedir ol- hayli ıtlil- Vakit seçil'IMk I~ bir tah ~ıen haberler c.:1.-10 lıaydut-
muf. ta oyma kutuu.. Bir de bizim eve bı.;.- •- ...-
dutu halde •evam ettiff m8eaesede ita- yarun. Toilette qy .. n••ma bir deU11 lumm faaliyetlerini fulalqbrdık· 
tır ve gönll siyaseti kendisinin geri kal mit çinko musluk ve bir kalıp köptlr- lanaı 'fe llirbirinl mahv için at
masına sebep olma1o mez abu. Ef endiaa ihtiyaç u. Bedevi· rqtıkı.naı bildinBektedir. Ge-

DördUncilsO, yirmi yıldır bir d:ıva pe ler gibi... illtiyaç artma..,. çenlercle Nev York otellerinin lli-
ffnde ! işi, gUcU bu davanın taki• .ı. He'" Arkadqlanm halis Amerlkab ldL rilinde en mefbur Caaptelerdea 
&1ln mektebe mtldavlm bir çocuk "'•i Bunlar oldukça mflnener adamlardı. Cek Daymond vurubmqtu. Day
awkata ft mahkemeye gider. Ya o da- LAkfn işleri fena gitmif, dtlfmlfler. model hlll ha.tanede dir Ye 

1masaydı ne yapacaktı?.. Derhal buluaduklan teltrl terketlaifler. 
: r dlrdU ne hale gelmif, '•i!lr mi- Muvakkaten alır lflere katlamyorlar.. hayab teblikecledlr. Bu •efer de 
. Çiroz balığına. Fakat, anut•ayımz, ima bir •tlddet 1• Alkapoae Dİll rakiplerinden Coe 

:a~tUn im6rleri ah, vah ve e.rvalıla çtn. Ben de onlara aydam. Çok zaman Alelo Melaikaya kaçmak için 
seçiyor. Şikayet formülleri yüzlerıe.. seçmeden 0 m•lekten çıktık, hrtal· Şikasadald apart1manmdan ç.kar-

- Biz tallslzler. dak. k• mftraL.a. at-aı9 it1Af eclil-
- Biz biçareler. ·~v.. ..,.. 
- Biz zavallılar. Ba .. b"anun ıfbl fıkralan blsfm ... miftir. Haydat hemen almlf 'fe 

j _________ lk_u_sa_d_i __ ı_ay~a_t ______ __.I 
. /\ 

zıraı kollekti viteler Rus yada 
~~------~ ... 4m--~--~~ 

Rusya'da zirai kollektivitelerin on ii anlaşılıyor. 
iki senelik bir hayatı vardır. Sovyet i- Küçücük arazilerine son derece mer
daresinin ilk senesi esnasında fakir but olan fakir kökylüler, nasıl oluyor 
köylü!er, takriben bin kadar zirai kol- da şimdi toplu bir hale aıeliyor, kollek• 
!ektivıte vücuda getirmişlerdL "Yeni tivite haline giriyor, hatta bu hUS118ta 
ıktrsadf politika" nın tatbiki başlarken bir nevi istical ıöeteriyorlarT 
-: 1921 de - _bUyUk Rusya.da. ı:J,570 Bunun sebebi baaittir. Köylüler, ar&6 
zırai kollektivıte vaı-dı. Yenı iktısadi ziyi ıimdiye kadar olduğu gibi işlemek 
p01itika, zirai koJlekth·iteleri şaşırttı, Je itlerini hafifletemediklerinl, u 
yeni hayat şartlarına göre hazırlan- ehemmiyetli ziraat makinelerinden 
mamış oldukları anlaşıldı; azalannı fade edemediklerini. ziraat aahumd 
kaybetmefe bqladılar; bu ayni anla· ki keşiflerden hisseyap olmadıklan 
rm bir kısmı; ferdi arazi _işletme ta~- husaile bütün bu şeylerin ancak bflytill 
na avdet ettıler; djjer bır kısmı, san - mikyuta tatbik olanduia takdirde fal 
aylin canlanması üzerine şehirlere git- dalı oldufunu gördfller. Köyliiler 
tiler. Bu suretle kollektivist olan zirai nız büyük mikyastaki ziraatin. 'vasi; 

~=-: yeni iktısadf politikanın baş- yetlerlni ıslaha, büyük ziraatçllerı. 
•. Si da hat bir buhrana düçar oldu. yanında daima yqadıklan yan _,., 

~uylik Ruyadaki zirai kollektivitele- Jetten tahlise hadim olduğunu anla• 
rın miktan - 19~ deki. - . s;>,570 ten makta ıeçikmediler. Çarçabuk birlet 
9, 718 e - 1924 nıhayetındı. mete bqladdar. BilyUk mikyasta ko"' 

Maamaflh zirai kollektiviteler tica- lektivleştlnnege arazinin miUilettirlt 
retin yeni !l&l"tlanna intibak etmete mesi sovyet aan'ayiinde zirai iati ... _ 
l.a•lıyorla~ lbik4-• lan ' ' ,_ .,..,. ' .ar artıyor, o suret- ifa azami derecede tevsilne llzım ol., 
le ki 1927 aentel .~yahetinde Büyük makine istihsaline ve zirai iktıeat h.., 
Rusyada 286,lOO köylü ailesini muhtevi latınm sınai bir aurette fşletil....., 
-ki bu miktar tekmil köylti. ailelerin do&- te "h d"I ·ı ı. .... 1 • 11au vcı e ı mesı e ~ar. 
% 1,1 ni tetkıl eder - 18, 840 zirai kol-
lektivite teşekkUI etmiş b 1 rd Son seneler sarfında zirai koopel'W 

Zi t ko11ektivitel rlniu unmikuytao u.d tffierin visi bir surette inkişafı zirtl 
raa e 8 nn a- k 11 kt" 1 t" i b • ki bu artma fakir kiyliltr, amele hü- o e ıv eş ırmen n üytik mlkyaata,. 

kimetinin kendilerine terk etmiş oldu- sasını hazırlamakta fevkallde yardı.., 
iu eski büyük maltklne Alüplerinin a- da aıörülınüıtflr. 1929 da yalnız b 
razi ve emli\kinin işlemelerine ve kiy- l!usya ve 9,99',000 köylü ali "Sini birltf' 
Ullerbı arazi de milklerini müşterek tıren 108,000 kooperatif vaı <lı. Bu kol' 
kullanmalanna istinat ediyordu. peratifler arasında 25,360 ı hubu.,.t. 

Bununla beraber kollektivleştirme, 2,630 u tohum, 2,400 Uketen iatihsal f' 
soa iki sene zarfında gördüğümüz gibi der. Diğer tabirle bu koopeı"lltifier lçif.' 
umumi bir bidise mahiyetini almamış- de, şu veya bu şekilde, zirai' istihs8Jt 
tı. tın kollektivlqtlrme unsurlannı tt-' 

1928 1enesi kollektivleştirme hareke- olanlar vardır. Kollektivltelerden 
tinde ehemmiyetli bir hamle gösteri- ytik bir kısmı kooperatiflerden çık 
yor. Yalnız bu sene zarfında zirai kol· tır. Büyük mikyasta kollekth !~ti 
lektivitelerin miktan evvelki senelerin- ko11ektivlst hareketinin on ildk aen 
kinin iki misliden ziyadedir; ve koUek- mevcudiyet mUcadelesile de hazır 
tivleştirme, fakir ve yan zengin köylü- mıştır. On iki &ene yapyan binlerce k 
lerin arazi ve emlAkinl birleştirmeleri- lektivlte, istihsal şubelerini artıra 
le tebarüz eder. inkişaf ettiler ve bu suretle binle 

. ~. ~~·. ~t. _Wlektl· eüi1 -.11. biiYtlk •ikyuta ıd 
vıst hareketının seyrını gosterır : parça parça ve fenll zinaate çok f 
~ ::C ~ Z ~ ~ 5' ::::: ::C ~ ::ııı: oldatuna ikna eylediler. 
~n 00 c,.:ın• c ... Q. =- ~ 111 er ..- ,._ ~ ·< er 111 - to 
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Sovyet hüktimetinin zirai kollek 
telere bahşettlti imtiyazlar da 
mikyasta kollektivizasyona çok 
dım etmiftir. 

Bu imtiyazlar az faizli krediler 
liade, bu kredileri djjerlerlnden 
lde etmekten, araziyi iflemenln 
anen temininden, en Uizumlu m 

lerin tedarikinden, vergilerin tensi 
den, zirai mah1matın temininden 
rettir. 

en Bu imtiyaz ve menfaatlerde ıil 
3 siz, bflytik mlkyuta kollektivleşti 
• de ehemmiyetli bir rol oynamı§tJr. 
"' bir ameleelnin, kendi ceplerinden 

muallimlerine, ziraat konf eransçUa 
ücret vererek, k6ylll1erl mukaftle 
tinde sosfyaliat esaslanna 11evk 
hulasa 191ür1erle köy arasıııda yeni 
nasebetler ihdas eyliyerek, köyUI 

~ gösterdikleri yardım dahi, büyük 
- Biz bahtı siyahlar • çarqha qlattım: hutalle)'e ptllrlllclGktea bir 

Biz td 
- Onlar ....... ! dedfler. 

- ma arlar mazluır.Jar, kadl.. ....,.... mldclet IOnra --· v•-: .. ir. Coe Ö ~ - ; ~ ~ ~ ~ 
1 ri 1 

§TxdTh isbt.Ctı: amllle NTco --'-on - ---,· "" 0ı ~ o - ..... e an qılnuyanlar. .__ Alelo- lllm&aed• IODra Al- -.. -:., 0 <:ı '° t! ~ ~ mlleasir olmuıtur 25.000 tefkilltP 

A. a yasta kollektivleştinnenla i 

Evdeki hanımlar da lyle: - Ne4a? lrapone rals'-'z kahyor. Çonkl 1928 de Rusyada 38,139 ziraat ko1lek- le yakında köylere gönderilecek, ba 
- Bizimkiler ~ok akıllı, çok becerik- içlerini çektiler, cevap vennediler, •.-. tivlteai vardı; 1929 da ise 60,000 den zi. oralarda kollektivleştirme pro 

JI, çok okumu§ ama pnılan yok. Her bulamadılar. DUdrat eUba: mütemadi- en kavi rakiplerinden Bug Mo- yadeyi havidir. Miktarda tezayiltle bir- dası yapacaklar; kooper~tlf teşkil 
feyln esası: Şan& yen esnlyorlarclı. rau da zabıtanın eUae dltmlt ilkte, kollektivitelerln keyfiyeten de rile Devlet müeueaatı, köylere 

- Onlardan çok qafı kimseler ne- Esnemett yasak etmelL bulunuyor. Bakalım bu boğaz- yükseldiği görülmektedir. Kollektivite- ce ziraat mütahhassısı ıiinderil, 
ler oldu-. Likin blzimldlerln arkası Koca kanlarımızı ve koca kan nam- leımalarda Alkaponeain &ltimO lerin zirai istihsalatı, ferdi ziraat istih- at mekteplerinin 3,000 den fazla 
7ok. Ah, bir destek... zetlerlal ılıllden iatintak etti•: -.11 ae vakit ıeleeekl salAtının fevkindedir. Bazı yerlerde kol besi de stajla?nı yapmak tlzere 

- Bizimkiler çok dofru. işte yedne - Eflenee: kötU teY• lektivltelerin mahsulatı. ferdi çalişan ra memur edılmişlerdir. Binae 
kabahatleri bu. Kör kadılık ha11gi sa- - Spor: yedi )'&fllla kadar. .. ? Afrlblılar ıfbi ~yor. ailelerinkfnden iki Uç misll fazladır. k?llektivlet tirme hareketin R 
.. ada para et.miş kL. - Tiyatro: ahllk boar. 8i11irleri eanlan41ıraeak bir n ~ .. - öm Umumiyetle ötekilerin istihsalitı, be- yUzl~rce mın~~DJ ~I 

-Bu sözlen hep dinllyoru-. Artık - Ev, mefnapt: dUıaya muftkkat o- riln alrat ve bir daha seri dönmemek U· rtkllerfnkfnden % 20, 25 ziyadedir. Bu· şimdıye kadar görülmiyen bır 
bılnım. Herkes kendisi Uzerlnde Mr aa- lunea bunlar neye yarar? zere 1~...,.ı Beterecek bir t k nanla beraber muhtelif kollektiviteler- varacatı anlqılmaktadır. 
•-t gölgesi var zannına kapıhHf. ~-ııaaa 1 saa ' o- makine noksanından mustariptir zarfında binlerce hektarllk arui 

- Çalış, çabala, be! diyonm. Brralı Bir de yeni yetlfealer, tflreyealer ca ... bir ç..a 1 ler. Bu fazla hiasedllen bir noksandrr
0 

bpn kollektivlteler tefekldil et 

111 
davayı, onu ört, göm.- Bırak f1I PY· var. Bulard& t.e flldr kmbqka. Et- :: .. nncdfyoruz · · · .ayat ebedidir. Hal Ba hale çare olmak üzere hükumet, in: rülmektedir, halbuki o aae ndat 

ri mttbadiller itini, onu unut, kapa. Bq leaceaia uı.11, ba,.._, sillae taallü baki her ıG..dhl yannı yoktur. Bizim şa edilmekte olan makine fabrikaların· lektivltelerin fşlediii arazi iki I~ 
ka ltfr işe bak. on yıldan beri bir kUçflk e&mlyeal, dMerlfJW... IUç kafa ve fildr bir haJ&tmuzd& ıördUiUmUz işi, et· i~i· dan başka, iki yeni traktör fabrikası hektan geçmi) ordu. BUtUıa bir 
davaya ömür vakfedilir mi? Deve ina- hayata yok. Bedii - _ -; Ne •-r- (). mlz ze't'ld bJr amerikalı birkaç a7da gö daha lnta ettirmete karar verdL HWdi· kayı l§Jal eden ceeim koUekttvl 
dı.. O mtidUr, o &mir akai gidiyorsa 0 k .. ak: Yuak ft sball. Pek -r: .:ıtık r!lyor. M'.\demld hayatı uzatmak mUm- met yeni Ukranya ve Çeliyabiski fab- zuhuru görttlllyor. Nljne PovO 
daireden çık, ayni; birkaç gtln açlıla, teYler. Btl•cıqe • ka41ar ... nt et- kb deill, o halde ele ıeçirdiğimiz bu rikalannın 25,000; Krasni Pitiloviç fab- mmtakuı, tam bir kollektivite Ol 
eknleksizliie dayan, katlan, elbette ve tikleri halde ....ı:. ı ulayu yM, hayat dahilinde fazla yaşamalı.. Şark rikaaının en aşağı gene 20.000 tarktör liD edilmiştir, zira oradald kol 
elltette bir iş bulunun. Amerikada IÖY· yok, yok. Çalpalar lıılr fal9o yapea. ~:>k mtltevekldl. Onun için bu hakikati yapmalan lüıumunu kararlaştırdı. leftirıne % 60 zirai aileleri Qa 
le oldu, biyle ohla diye yt1z ldkiye, ytz lar dlnlfyenler farklaa Y&nlUlar. anlay .. madı. Bize edilecek en biiyilk iç- 1931 • 32 de Ukran:ya ve Çeliyabiski yor. DJ.ter nuntakalarda ytizde 
fıkra anlattım. Anhyan olmadı. Ne uyu -:akınız: ınemleketlmkde a,.tr. ne timal iyilik hayatı idare ı-.ususunda bi- fabrfkalannın her biri 30,000; Stalig- daha fazladır. Meaela Hopenk 
şak kan, ne sntek beyin, ne alız shdrt seri! Seylrdler heab clrsl ttn.rtıe d Lnvir etmektir. rad fabrlkuı 50.000; Knumi Polltuvlç kasında % 85, Stallasrat mıa 
Yok! edemiyorum .. Kabil defil. Ailemle refft olmaımf)ar. Medeni •tl7a~1an Bqfeadi, mlaa4enizl rlea ederim. 20,000 ki eeman 378,000 traktör yapa- da %80, Atkarak .. takumcla 
Mraber oturamryaeaflm. Bnlar cebrly bilmlyoraz. RakılUD fula fatiltWdnla Lttfaaaa te(lekklr ederim. lpme ,ıde caklardır. 60 v.a. kiylti aileler :airal: Dl 
yun veya kaderlyun ..,...,ladea. bir 11ebelJI de ba olmalı. l~n, hafka bir eettm. O aaa kadar zirai koUektivleştirme- lere dahildir. 

TevekkllL mft, llqka bir ke7'f ı.uım,er. >le ,... Celdl Nuri nin daha vasi bir surette inklpf edece- Demek ki bütii.a Buyua 
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~I ~-s_P_o_R_---ıf lki bu/gar amelesz 
Yunanlılarla tema• Rus tanakkale 11 numaralı jH~arnıa mekte~i Seyrisef ain • 

Merkez acentesi: Galata t\öprü başında 
Be) oğlu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

M iıhOrdor zade hanı alanda T cı.lsc.274() 

Pi re-lsken~eriye 
· nıü~ürlüHn~en: 
1 Lira 
1 Kilo Bedeli muhammen fhale tarihi 
1 5000 2730 ) 

5000 21301 l 22-11-930 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Sıjır eti oostnı 

O Z 11• r) Vapuru 11 t ı ı ı aaat ' 
teırinaani 1 lOda ' 

Galata rıbhmında kalkacak 
cumartni aabahı lımire vara
cak o gün 16 da lzmirden kal
kacak perıembe aababı Pire· 
ye pazartesi sabahı lıkende· 
riyeye varacaktır. lskenderiye· 
den pazarteai 15 de kalkacak 
çarıamba gDnD Pireye uğrıya· 
rak Perşembe gnnn lstanbulıo 
gelecektir. 

ISKENDERIYEDEN aktarın. 
PORTSAJT için de eşya ka
bul olunur. 

ı ! 

• 

20000 7800 
Saat 
15 

1 - Çanakkale·Kilitbahirde on numaralı jandarma efrat mek· 
tebi talebe efradının 31 Ağustos 931 tarihine kadar ihtiyacı olu 
yukarda yazılan et kapah zarf uaulile mOnakaaaya çıkanlmıtbr. 

2 - Mahalli teslim Kilitbahirde mektep kararglhıdır. 

3 - Jbale 22-11-930 Cumarteai ,Onü aaat on beıte Maydoı 
hükCimet dairesindeki komisyonda icra edılecektir. Şartnameler 
'l1ektep idareainden arzu edenlere verilir. 

4 - Teminatı muvakkate bedeli muhammenin yüzde yedi buçu• 
ğu niıbetinde nakit veya hUkQ ınetçe muteber bir banka kefaleti 
ve kıymeti muharrereai üzerinden iıtikraıı dahili tahvili ve boraa 
fiyatından yüzde on noksanile milli eabam ve tahvilihtr. 

S - Taliplerin teklifnamelerini bir zarfa Ye teminatı muvaklcate 
makbuzlarile teklif zarfını diier bir zarfa vazederek ihale gün il 
makbuz mukabilinde komisyon riyaaetine teılim etmeleri ilin olunur. . .. . 

tHakkale 10 ıuıırılı j1n~armı nıekıe~i 
mHO~OiOn~en: 

g Te•rlnlsanl 930 

Borsalar 
Acl.cıı 

Nukut 

1030 
(1,4' '2 

1~ ı. 

~ )l 

l'~8 ! 11 

""ı4o 
:14.a 

lıt- t'l 
117 so 

·~ l~ 
!»~o 

4 ••6,2S 
1 97,• ,, 
4 20,ı.~ 

~ ,..q, • n 

:~ J' 
ttı 170 

ın8~ 

lstanbul 'İkinci icra mtmurluğundan: 
Bir borçtan dol1ayi mahcuz 

ve paraya çevrilmesi mukarrer 
muhtelif renli.te kadın ıapkalan 
11 - 11 - 9 30 tarihine milsadif 
nh gtlnli nat onda açık arttırma 
ıuretile Kalpakcılarda 79 No h 
dllkkinda açık arttırma ile aab
laca;ından talip olanlaı ın mez• 
le ar ıiin- ve saatte mahallinde 
bulunacak memuruna müracaat• 
lan ilin olunur. 

eklzincl icra mtmurluğundın: 

Bir borcun 6denmesi için mah
cuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer 168 adet Türkiye it ban
kaaı hiaae ıenedah 10 • 11 - 930 
tarihine miiaadif pazartesi gDnD 
aaat 1,30 da borsada aatılaca
tından talip olanların hazır ba· 
lunmalan illn olunur. 
- - ------------
Üıküdır Hıl• sinemıaın<'• 

iki fıli n birden (Bahar Çapkını 
(iki kanun k çalı) hergün gunduz 3 
geceleri 9 da cuma ~nlcrl 2 de 4 
9 da 
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