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Rııs 1 larieivt" kPıııiserin1n ~('l't'f l cı hükumet · , 
Venize~ mi hükumeti vcrileı1 resnı i I abu] ])Hrla 1 ) l y esrarı 

ana çı 
simdi 
' BW. nispetle dünyanın uzak bir Ankara 15 (Telefonla gece yarısı) M. Kar ı BFRLlN, 14. A. A - Ray- yerinde cereyan eden bir ıahne var. lıuvvelini gösterdi Rus sefarethanesinde verilen kabul resmi bıiyü't b r ıyor 1 hiştag mrc !ısı, hukumet beyan- Bu ıahnede 0111P bit n ıeyler bize ve ne~e içinde devam ediyor. Başvekil ve Meclis rei i r bu dünyada bir memleket içfo zayii Atina, 9 (Milliyet) - Günlerden _ namesini tasvip etmiş, hüku- olmanın P k büyük bir kabahat ol· beri devam eden grevler · darülfü- vekiller, mebuslar kur diplumatikin nezih mümtaz • metçe tanzim ve meclise tevdi duğunu anlatan e.ki sözün hakikati- nun talebesininki müstesna olmak- hepsi buradadırlar. Ankaranın muhterem misafiri M. Kar , · u~1 ur ·a ·veliahtı nasıl öld-Lirül edilmiş olan mali programı 156 ni ispat eden yeni bir hadisedir. la beraber • nihayet dün sabah hi- Madam ve M. Soriç tarafından davetlilere ayrı ıvrı aktim ed ~ muhilıı.f reye karşı 222 reyle ka Hayü""de bir karı•ıkhk çıkıyor. tam buldu. Fakat darülfünun tallebe. . d H . k"l" M S b k e })al)ası btına nasıl ' · · d ı · d · mı•, gece yarısına o<Tru arıciye ve ı ımizle . o.-iç üyü s. Reiıicumhur Barno aleyhinde bir ıının era erıne evam etmeme erıne Y u lıul etmi-s. ve hükfımete ~iyase- b" d b"J" "? E" b b" !onun yanındaki koridorda bir aşag" ı bir yokarı d la•nrak mJd n1u~ nÜmayİf yapılmJJ. Buna karfı Va- ır grev ene ı ır mı. ger u ır T tinin heyeti umumiyesi itibarile ,ington hül<Uıneti hemen bir müda- grev iıe talebe hkla grevde devam velei efkarda bulundular. Bu görüşme, yarım saat kadar dev .. 

goz t ( itimat beyan eylemiştir. hale siyaseti takip ederek Haytiye ediyor diyebiliriz. Elektrik ve bava etti. M. Karahan, yarın akşam avdetini tehir etti. Haı·eket g~ir.u Y llllllllUy U. Rayhiştag meclisinde araya harp geını."si yollanıyor, karaya d'::" gazı amelesi tekrar çalı~mağa mec- Reisicumhur Hazretleri tarafından kabulünü mütealdp la yu J - k ı .• _ı_. ka d bur oldular. Fakat hiç bir ıey elde et d müracaat esna~ı ı a halk fırka- n~z .. a• 'n çı~~7or ve... n o- mekıizin. .. Hük\ımet bunların meta. e ecekir. Gizlice Amerika ya kaçırılan gavri meşru Si azasından 14 u 11Ükumet aley kül':!~t böyle dahili bir hadiseyi libini hüsnü suretle telakki ideeeğiru M. TI h 1• .... • 1ı· . hinde, 24 Ü hükmet lehinde rey baıtmnak için haricin müdaheleıiru söylediği lıalde neticede bunların eli- • nara an _fil.ere ıııe verı-kız VC metresiyle bir yatakta vermişlerdir. Bavyera halkçıla-1 kabul eden Reisicumhura ne deme!!? ne bir şey geçmemiıtir. Hıikıimet da 
1 

Y' 
P rı grupu müstenkif kalrn""Ur. Bu harici büdahelenin.~a ganp ha başlanğıçta gre.'.'lel"e karşı ~at:i len zı•yafiet J·· ı ..J u·· fil .. Jen fCilSI ·~ b" taraf ki da A kalılann harekette bulunmaga karar venruşb. () • Sosyalistler demokratlar ve ır . ı var 0 men . Gr 1 • aki · I"" -' .. • , Hayh'de bundan sonra demokraaı· ev enn muvaff "yetaız ıge uııra-

1 

d k lm merkt"F. fırkaları hükumet lehın nin icap ettirdiği esaslan ortadan yacağı daha ilk zamanda anlaşılıyor· ANKARA, 15. A .A. - Ha-1 ANKARA, 15. A. A. - Ha A rupada ?'1.kılan hükümdara tı yaş~a kad.ar ora a a ıştır. de rey vermişlerdir. kaldınvermit olma landır! .. Artık du. Şüphe yok ki şimdiki h ··kumetin riciye encümeni namına Siirtı riciye vekili Tevfik Rüştu bl.'} ileL rıden bın de meşhur Habs Amenkada hır kocaya varmış, H"" • . h k orada ne intihabat, ne matbuat, ne yerinde başkası bulun•aydı bu kadar meb'usu Mahmut bey tarafın- in refikaları han'nef ndi t<.ra burg, .ıanedaru oldu. Bu haneda 1 ondan hır oğlu olmuştur. . ukumet beedyannam~.st ka - de mahkemelerin istikli.li namına bir k~t'i bir.hattı hare~et takil? e'.Jem~z- dan Karahan cenapl~rı şerefine fından Karahan cenap! rı ~ere· . B"l"h ld - k H Kında cereyan en muza ere kal dı. Grevın uzun surmemesı gıt gıde A k p 1 b" ... 
1 . f if· h . . k"" k"" d b nar ~nsup en meşhur unpara- ı a are ayrı ıgı ocası ay d d--'· 1 .1 h lk şey maınış... . . . sirayet etmemeıı· ı"çı"n Venı"zeloı hü- .n ar.a .a a. sta ı.r og e zıya e.- ı.ne a.ncıye. _oş.un e. ır çay · · ·· dd d 1 · b d esnasın a cu..,..rat ar ı e a Hayli cumburıyeti coğrafya ki· z f tor • .-. dan bın de uzun mu et nes namın a o an ışte U a am- k f kal hük" ,.,. 1 d .. takil b" d 1 t dı"ye kıimeti seri çarelere ba• vurmuıtur. tı verılmiştır. Zıyafette, han- zıyafetı venlmıştır. ıya ettr . ... ve mer ez ır ar azası u- tap arın a muı ır ev e "'J 

•• yaş an ve nıhayet um~ı harp dır. metin mali programı lehinde gösterilen bir memlekettir. Daha!• Umuniyetle matbuat bu tedbirle- ciye vekili Tevkif Rüştü bey i- heyeti vekile ve hariciye er.cu esnu ında ölen Françoı-Jo~e~?- Amerikadan Avrupaya gelen bulunmu !ardır. Milliyetriler, var; Bu mü•takil Cümhuriyet Cemı· ri muvafık buluyor. Mamafi bir kaç le hariciye encümeni azaları meni azaları ile Karahan ccna· tır u adamın hayatında buyuk Alma Avusturya sarayından b ~ h"" ': 1 yetı Akvam azasındandır. !~z~te hüku~eti. t~nki~ etmiyor de- ve hariciye vekaleti erkanı ha- plarının maiyetleri ve Rus se· . • d . . · u programa ucum etmış er, Buna ilave edilecek bir şey daha: gıldır. Mesela hukumetin bu grevler . . • bır L nn fela~etler _var ı. 1 h k.endısıne xo.ııanan paralarla ge sosyalistler, ise mütereddıt da- Hayli cumhuriyeti Kellog misakını başlamadan çel< evel bunun önüne zır bul~nı;ıuşlardır. Zıyafet faretı erkanı hazır bulunmuş• E nun l'.egane ?glu Rodo P. çınmekte ımış. vranmışlardrr. M. Müller, verdi- imza eden devletlerden biridir. Bir geçilmeıi kabil olduğunu yazan ga- çok samımı olmuştur. tur. teci r akibete ugramıştı. Ahı- Alma 919 Ag-ustosunda bac- ği cevapta hükumetin M. Stre- de Amerikamn noktai nazarına ha- zeteler de vardır. Evelce ae bildirdi. >U hakiki facia hakkında b" k ~ f d 'ki edil kalım: ğimiz üzere çalışmayan amelenin ye-ren . "kal . t" ka ır ocaya varmıştır. semann tara m an ta P - 1916 eı"nd A erika ve Hayli rine asker çalıştır:'dığı ve çal1şmak m..ı ı bır takım vesı ar ın ı- · h · • · · ı· d ıen 1 e m ı k ı ı k ·· ·ı· . . d"kk t Fakat bedbaht kadın bu izdi- mış olan ancı sıyasetı as a e arasında bir mukavele akdedilmişti. isteyen ame eye o ayı gosterı ıyor sar ::ı:ııştır. Bu şayanı 1 a ğiştirmek niyetinde olmadığımı Bu mukaveleye göre Amerikalılar du. .. . . . , ves ' ardan çıkan meraklı ma- beyan etmiştir. \ada dahilinde ıükıin ve asayişin mu· Son uç ınt~ap~, ~anı meb uı, a· 1' • udur: H k f k k k · hafazasını deruhte etmiılerdi. Bu yan ve bı;Jedıye ıntihaplannda ko-umu . • . . . al ır ası mer ez omıte-, ah d 936 da b" kh" O ·• mürustlerın çalışmaları kendi umduk 1 J enesı Kanunusanısının . M S h l , f k · · mu e e ıtece r. nun ı • .. .. A Si • c o tz u ır a nyasetıne 1 • ,. d" Haytideki işlere müdahele !arı neuceyi vermemi, tir. 30 U C. ÇarşaT?ba g~u, vus- intihap etmiştir. ı ~d~lr.::i 'bu muahedeye muvafıktır. Bunlar kendi kuvve~•rinin büyük tur}, \ Macanstan ımparatoru K • . ti . h .. Hayti .. haliıi iıe bu müdd•t gel- 1-,&- ehemmiyeti olmadıg·nı, bu ıefer· h [F omums erın ucumu . . .. k 1 1 d nl ı' la Hü Fra • • Josep ıransuva - . ı meden evvel memleketlerının muda- ı grev ı;r e . e a ~mı' 0 ~u r. · Jozc .. yegane oğlu ve veli- BERL~N.' 14. ~· ':'-· -. Dtin 1 heleden azade kalması için mücadele! kümct aıeyhı?d~ hır takım beyaı.na· · t · Marie Vetsera ile gece komunıstler hır ıçtımadan ediyorlar. meler neşr.edıldı .. ~u beyannameler· abb. tı, t~e .~~.sı 1 ak bulunmuştu çıkmakta olan milliyetçi sosya-1 Büyük balıkların küçük balıkları d~ !"'· V: enızelo• ıç1;n •roea iarlF~n~ ı e 'l u o ar . r l . t f 1 d 1 yutmak için behaneler buldub.ları, gıbı tabırler ku anı ıyor u. a a I r , i.ı; de kurşunla ve baş- ~st enı:. e r~ mı b" sarı;;~ ar ~~,hatta işi böyle muahed~lere bağladık b_unlann ~liyat üzerinde hiç bir teıi· (arı" ıl vurulmuşlardı. un~. uzerme .. ~r. ar. . : ç Jarının parlak br miıah de budur. rı ol.nadıgı meyddnd~d'!". . .. I . f · cinayeti örten mış, ıkı taraf bıribırme sılah çe- Gr~v başlayınca h.ukumetın dute· 
;u. ~~! t"" !"" kalkma kmiştir. İki komünist tevkif o- Sanayi bı·rıı·ğı· ceğİru söyleyenler bıle vard:. Fakat esr, ı ~ı ır u~ u . - lunm tur. bunların aslı çıkmadı. Bilakis M. V."'" m ..>Oi':Cie bu vak anın hır av uş + ... nizelos bu grevler karşmnd~ çekil-

C"ir r Ja kaza eseri olarak vu- Yunanisfanda ll!rinci Sahifeden m:ıbad meği değil iıtikhoılde her hangi bir ke J ıği iddia ediliyordu. , d ld - karışıklığa meydan kal~-~ ~:"!"~ Son •rbirini seven kadınla er Kadınların alaka ar 0 ugu i~i kö~nden balletmeğı duıundugu 
'
likte intihar ettikleri Reisicumhur ipeklı mensucatımız metanet ve ıoylenıyor. ke fıat itibarile Avrupa mallarına --~-·----

0 • • tefevvuk etmektedir.. Arabistanda Kaza, ne intihar?!.. Zaımıs 25'1 rey aldı Kadınlıl--" aıe:m, erkeklerin aç lr . 
L n çok geçmeden. bu eıı- - tıgı şu cidalde beraberce yürü- 1111 Su uda karşı ısyan ~are• z vak'anm mahiyetini Ven/zelos usu/en kabine- mektebiraz istıcal ederlerse Bur İngiliz gazetelerinin Arabis-

ostcren hakikat ağızdan ağıza nin istifasını verdi sa ve Istanbul mwsucat fabrika tandan aldığı haıberlere göre Hi yayıldı. ATİNA, 14 (A. A. ) _ !arı üç.sene zarfınd. a lıeynelmi~el ·ı caz Kralı. İbni Suudun yeğeni Bu ne bir intihar, ne de kaza ı f b k ı d b l A eyb d ı'elsera ı·e Arthidut Rudo{phe R" t' h · t"h b _ şöhretı o an a n a ar an 1 e Halid, ahıren t e namın a-degildi. . ıyase 1 7lll!1 ur ın 1 a ın daha iyi olacaktır. ıki mühim bir kabilenin reisinin Veliaht ile sevgili metı.:sı vaçtan da mesut olamamışnr. da M. :Zaımıs 257, M. ~a- Yerli fabrikaların ougün çek oğlunu öldürmüştür. Bu kabile feci bir cinayete kurban gitmiş- Çünkü ikinci izdivacının üzerin fandarıs 22, M. Sofulıs 6, tikleri sıkıntı istihlak noksan- tbni Suuda karşı ısyan etmiştir. 
!erdi. den ancak bir kaç ay geçmişti M. Konduryotis2, M. Papa lığından ileri geliyor. Halid 200 - 300 ki~Uik bir kuıv

Fakat bu cinayeti kim yap- ki Alma 919 teşrinisanisinin 11 nastasyu ı, M. Romanes ı İktisadi seferberlik!~ bu nok vetle bunların üzerine gitmiştir. mış, yaptırmıştı? .. Bu katiyetle inci gecesi ~~c~sile ?turdu_kla.ı_-ı rey almışlardır. İntihaba sanlık telafi ellilecektır. So~ Llkin kend:3i kurulan ~ir pu-bellı değil. . . otelde kendısını zehırlenmış, ol H Ik fırk d 
3 7 

. _ teşviki sanayi kanununun tatbık suya düştirtilmüş1ıÜT. Halı din a-Bu facı.anın esrar perdesini mu··ştu··r a asın an aza ış ..ı·ıdi-· ·k· rf d k" "' · ı"~ ··ıd""-'"-ti · • · · . k euı. gt ı ı sene za m a ı sınaı damlarile tıır ..,.,,e o uı uıw ş-kaldırmak için senelerdenberi İngiliz adliyesinin yaptığı talı tırak etmı~tir · C:ıftçı fır a- faaliyet memelcketin ( 660) se- tür. Vehaıbilerin kralı olan İbni kendi kendine tahkikat yapan kikat esnasında :ıevci, Alma'nm sı azası mustenkıf kalmış- ııelik mevcudiyeti sınaiyesinde Suud milhLm bir kabile şeyhinin 
bir avrupalt gazeteci bir tesa- kendisine ana ve babasının inti.- ttr. fazladır. sadakatini kaybettiği gibi şe-
düfün lfttfundan bahsediyor: har ~tmiş. o.l~u~armı bi~ ~aç ke ATİNA, ıs. (Anek). _ Rei- On sene içinde b~ milli ikti- yh Feysal Derviş de asi kuvvet· Bundan on sene evvel,919 se re soylediğım ıfade etmı~tır. Fa sicümh.Qr intihabı neticesinde :ıat muvazenesindeki açık orta- !erine bu suretle yardımcı bul-
nesi Nisanında bu ~:ıze~eci.Lon k.~t A~ buna inanmadığını da Zaimis 257 ,Kalandaris 22, So- dan kalkacaktır. .. .. . muştur. 
qrada kibar bir İngılııı; aılesı nez soylemış. fuHs 6, Kunduriyotis 2, Papa- Bunun için halkın k~ç~ bı~ ~~;,;..;..'"!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! i:hnde genç ve güzel bir kadına kadının, ikinci kocasına söy- natsiyo, Romanos birer rey al- himmeti, usanrımaz ragbetı ka dir. . . .. . . 
tesadtif etmiştir. Iediğine göre Avusturya veliah mrşlardır Çifçiler rey vermemi- fidir.,, . . . -· . Sa~.ayı'ın. t~şekkulli kuvvetlı Bu kadın, öldürülen Veliaht- ti babası olan imparatorun znn şler, Kraliyet taraftarı. ehali Sanayı birlıgı Halk. fırkas~ b.ır mus~ehlik sınıfı meydana ge le metresinin kızı diye tanını- ni muvafakatile öldürülmüştü!. fırkası ise beyaz rey atmışlar- müracaat ederek, yer~ı .m~u~a tırecektır. . . 
yordu. Veliahtin metresi ise bu cinaye dır. M. Zaimis, keyfiyeti intiha- ta rağbeti arttırmak ıçın ?ırli- Kambiyo mesele~m halle?11ek 

Yeni tertipPiyank.o 
1.,a)7)'are pt)'angosunda halk Jelıi

ı1r tadilat )rapıldı 
Ankara 15 (Telefonla) - Sekizinci tertip Tayyare piyaı:ıgos• 

nun nasıl olacağı takarrür etmiştir. Bu piyımkonun evelkilere 
nazaran bir çok yeniliklerinin halk ehine olması temin edilmiştir, 

Birinci madde: Bu tertipte her bilet b~hemehal kazanacaktır, 
2 - Bırinci ve beşinci keşidelerc!e çekilecek num:ı.rab.r b"r dıı 

ha dolaba konulm1yacak ve o numaralar amorti edilecektir. Bu 
suretle bu -bile sahipleri müteakip ketidelere iştirak edemiyecel 
!erdir. Tabii her keşidede çıkan biletler imha edildiği için keşidE 
dolabında kalacak numaralar azaack ve isabet ihtimali okadar 
artacaktır. 

3 - 6 ıncı keşidede şimdiye kadar 3 bin numara çek"~irken b 
tertipte 6 bin numara çekilmek ve bundan sonra geriy kalan v. 
b;r şey isabet etmiyen numaraların her birine onda bir hesabilı 
üçer ı:ra mükafat verile<..ektir. Bu suretle keşide nihyetinde he. 
numara mııhakijak bir ikramiye ve ya mükafat kaza ış olacak 
tır. • 

4 - Bu teripte köylerimizin de piyangoya iştirakini temiıı 
için tedabirler düşünülmüş ve köylülerimize mahsus hir seri bilet 
ayrılmıştır. 

5 - Daha az para vererek piyangoya ittirak etmek isteyenleri~ 
arzularını tatmin için biletlerin üzerindeki numaralar çift olaralt 
basdırılmıt v• bu suretle biletlerin ortad\D kesilerek ikiye ay. 
rılmaaı temin edimiştir. Arzu eden iki arkadaş birleşip 75 teı 
kurut vererek bu biletleri alabilecektir .. Eğer bu biletlere ikrami 
ye isabet ederse her parçanın sahibı ayn ayrı müracaat ederek 
biletlerine isabet eden ikramiyenin yansını -.labilecekerdir. Pi
yango .:.ıüdürlüğü yeni tertip için Avrupadan yeni fişler getir
mit lir. Bunlar eskisine nisbetle daha küçük ve daha hafiftir. Bu 
suretle numaraların doapta daha eyi karışmasını temin etmit 
olacaktır. 

Dalğalı borçlar lıomisyonu 
.. 

Aankara, 15 (Telefonla)-Dalgalı borçları tasfiye komisyonu 
faaliyetino. devam etmektedir. Komisyonda şimdiye kadar 648 
evrak intaç edilmiştir. Komisyona mfüacaat tarihi şubatta niha 
yete erecegine göre son günlerde müracaatlar artmıştır. 

Rigaseticümhur sarayı nerde yapılacak?. 
Ankara, 15 (Telefonla) - Riyaseticumhur sarayile yeni Mec. 

liı binasının Y enişehirde devlet daireleri başında intası takaıırilı 
etmiştir. Bu kız başka bir yerde büyü- tin yegane şahidi olduğu için bı resmen kendisine tebliğ e- ğin mesaisine fırk~1:1 muzahe için senede 100 mılyon lır~ müş, sonra İligilterede bir koca ortadan kaldrrılmıştır!.. dildikten sonra parlamentoya retini istirha:n etmıştır. "' ~sti.hsalatta bulunan sanayı.e --·-'""""'_ ... _______ ,,..,,.,_,_,,,,,,._,._,. ya varmış, bir m~dd~t .sonra ay Alma yı büyütenler ona bu gelmiş ve resmi ta'hlifi yapıl- Fırn teşki~atı, her ta:afta td ihtıyaç var~r. Bu ~uretle han~ nlmıştır. Alma ısınım taşıyan feci hakikatleri de söylemişler- mıştır. sarrufu ve mılli mamulatın re- ten (100) mılyon liralık m:ınıu 

bu genç kadın maktul veliahtin di. Müteakiben Venizelos usu- vacını emin için .ı~ gelen l~t ye~e. sa?ece (50)_ mılyon metresi.ne o kadar benziyormu" B" b b ·ı ··ıd·· ··lm 1 ·k b" · · " · irşat ve faalıyetı gostere\.ek- liralık ıptıdaı mevat gırecek, te _ ." ır a a og unun o uru e- en a ınenıın ıstuasını vermış . . · d ki a ık ka ki onun kızı olduguna gazetecı- sine göz yummuş oluyor!. . . len kabinenin isitasını vermiş tır. . . . . dıye muvazenesın e ç pa · ·· hes" kalmamıştır · ·• . · · ·· h • f d · Milll tasarruf cemıyetı ıktısa- tılmış olacaktır. nın ~ub d ık ? • Velıahtın tahta çıkmasını ıs- ve reısı~um ur. ~ra ın an yem d" f b l"k k faideli ola- S .,.n en büyük hizmeti un an ne ç ar .. • temiyen iki kişi bu cinayeti ter- kabinemn teşkıline memur e- 1 _se er er 1 t~ çok di k ~ayı ı b"t b"r şekil al-Fakat bundan ne çıkar? .. Bu tip etmişlerdir Bunlardan biri dilmiştir. cagı beyan edilme te r. .l am ıyonuı:ı sa ı kı. · · t eder~ Diyecek olan · . Sanayi birliği bu teşebbusle masını temın etme tır. neyı ıspa n ~ıili.arrir kadının Habsburg hanedanının son ım- Y ~mizelos yeni. ka:bin;nin _ ıi.s • ok yakından aİakadar olmuş - Her sene par:ı kıymetinin ta-ara cev1abeb.. .. "k al"k paratoru olan Charles (Şarl) ıle tesım yarın berayı tastık reısı- çt havvu··ııen" yu··zu""nden (20) mil-Fzımge en utun vesaı a m ı B d ··ıd·· '"l F ' ur. _ . , . osna saray a o uru '.!tl ran- ciimhura verecektir. B" ı· " · · ı etmek hal ,, r kaybediyoruz. Halkın oldugunu ılave edıyor. ois _ Ferdinand imıs. Ro- I ır ı~,vazıyt tı ıza .1 . . J~n ıra • . Onun için İngilterenin kibar çd lf M 1 , . k AT NA, 15. (Anek.) - Ve- kı yerlı malları tercıhen ıstıh- mılh mamulatı kullanması bır ·ıeleri arasında daima itibar 0 
· ac~: ~~c~ı e e geçır~re_ niz~los şiya:;i dostların.a ~~ku lake davet içirt bir beyanname mecburiyet halini almalıdır.,.'. m .. . ·. ayrı lıır hukum ar olmak ıstı- bulan beyanatmda şekh hu'ku- h .. 1 Birlik hi olmazsa Devlet but oruyordu. Bu kadının şımdı rmuş İmparator buna mani 1 · d h"l" k anr anuştır. ç . · · · ·· ında bir de o -ıu yo : : .. · ·· · met mes esme ve a 1 1 arga- Beyannamede milli iktisadi ya çesile husus! idareler ve beledı· Y1rı;;1 

uç yaş g o~mak ıçın ?nu~ ?lduru~esıne şalı~a bir nihayet vermek için tın yalnız zira~ta istinat edemi yelerden maaş ve ücret alanla· vaic~dının bir nüfus ka "ıdı var- g?z ~umdugu gıbı bu facıadan' k?l.ıyet tar~ftarı e?~li fırkası yeceği, sanayie de ehemmiyet rm yerli malını tercihen kullan ".. k di · 1sss _ yırmı, beş sene sonra, 914 te U· r~ı~ı Çalda~ıse dahıhye nezar~- verilmesi laznn geldiği ve hal- mağa bir kanunla mecbur tudır .. Buna ,,ore en 
51 

.. se. mumı harp patlak vermeden ev- tını ve yemden arayı umumı- k r J"t ra "bet ös t lm i in hükumete müraca nesı temmuzunun 6 ıncı gunu ve! Bosna Sarayda Ferdinand'- yeye müracaat edilmesini tek- tın, ye.r ~ m~u a ~aatf ikt";a- ~ tas~ tiçr Birlik idare heyeti dogmuş~~r. v· m öldürülmesine de göz yum-' lif ettiğini. teyit etmiştir. Çal- ermd esı iden_ 1 manlent 1 k dı · ad .. ek~~tun· · aında fabrikaların Kendısı dogdugu zaman ı- . l"f k sın an o ugu a ı ara em- un ı ıç . d b. k"" d . ı· muştur!... dans bu tek ı e cevap verme liyor ki. muamele vergisi meselesile meş yana cıvarın a ır oy e gız ıce h kk h f za etmiştir · 
b"r müddet büyütülmüştür. Ye- .~acarıstanda a mı mu ~ a · «Sanayi'in himayesi sayesin- ğul olmuştur. 1 

d - k ocug-u tabii kendi- ·'1 ' , Denız kazası de memleket serveti dahilde ka Neticede, sanayi erbabının bu m ogan ız ç . I b . .kr · · · ·ı n ni bekli yen tehlikeyi bilmiyor- Katı 1 kadın ar VİGO, 14. A. A. - Yunan la~a~ ve u. para ıstı arının en husu.sta ~2~ senesı ıçın veı; e. ,fu. Bu tehlike kendi üzerine gel BUDAPEŞTE 15 A A _ bandıralı Hidra vapuru, İspa- muhım ~ıli olaca~~rr. . vergı h:ıncınde ~yrıca naktı bır memis isede doğduğundan iki .. .. .. ' · · · nyol bayrağını taşıyan Antonio Sanayı ın terakkisıle mılyon- mecbunyete uı.bı tutulmama~ • 'sile babasının feci N_aııver koyunde kocalarını ze- Garciya vapuru ile çarpışmıştır. !arca liralık işçilik parası harice ve (930) senesi muamele vergı ~!' sonra anaT. ,·· ·ı kendini hirlemış olmakla maznun 30 Sis dolayisile vukua gelen bu gitmiyeceği için varıdat artacak sinin ise ya primle mahsubu ve ır tsure~t·et·r 0 
unu ı e kadından dördünün muhakeme- kaza neticesinde İspanyol ge- ve bununla hayat pahalılığının ya hut yerli sanayiden kaldırıl gos ermış ı . . . İk · M li İki aylık öksüı ve yetim kalan si yapılmıştır. Bunlardan biri misi batmıştır. Tayfadan beşi tahfifi mümkün olacaktır. ması ıç~n tısat ve ~ ye ve-

çocuk çok geçmeden gizlice A- idama, diğer üçü müebbet ağır o:tadan kaybolmus, diğer yirmi Sanayi haya~ . paha~ıl~ğmın kaletlenne ~el~~-rafla muracaata merikaya götürülmüştür. On ;ıl han~e mahkum edilmişlerdir. sı kurt~rılm1«tır. önüne geçmek ıçın en ıyı çare- karar: vecmıstıc. 

- Nlşanluı dünyada ayaklarımda11 daha kiiçiih 
birşeu görmemiş .. , 

- fi.asıl olur, iskarpinlerin aynklaruıdan .da lı,/!. l!iiçil. 
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Sokakta bir ölü bulundu Vlliiyettt! 

Dayak tahkikatı Oktruva l\1 uayeı1e ı1eticesiı1de sektedt·ı1 
Şakir B. hakkında Sanayi birliğinin olduğu anlaşıldı 
tahktkatdevamdadır son teklıfi - - ---

Müfetttı---;;;;;şahttterın ı lptidai 'maddelerin Ölen adam Boris Miloviç isminde serseri 
ifadelerini aldı bir rustur 

Polis ş~e müdür muavini~- , yüzde yirmisinden Beyoğlunda Ağa camii çeş- dolayı fevkalade muzayakaya 
rinden Şakir. bey hakkınd.a Mül dört taksitte resim me sokağında cadde üzerinde r düştüğünü, binnetice intihar 
ikiye me~ı .b~losund.akı da- alınmasını istiyor ölü bir şahıs görülmüş belediye mecburiıyetinde kaldıgmı )'az-
yak hadısesı ıçın tahkıkata de- . .. tabibi tarafından icra edilen mu maktadır. 

1 akt d Sanayı muessesatınm oktru- . . vam o unm a ır. . . .. .. ayenesınde sekteı kalpten ve -o-
Dayak yediğini iddia eden v.a resmıne aıt ~uracaatlar uze fat ettiği anlaşılmış ve defnine Polis müdiriyetinin 

Yüks. -•- mühcnd· ;a mektebi tal•- nne Şehremanetınce yapılan tet ruhsa 'imi . n . d b" ,.., · · "" - ~ ı · · · · , t ven ştır uzenn e çı ır Lcı \'ZI ıı besinden Süreyya bey aynca kikat .netıceııınde şikayetler ~ kan pasaportaa Rus yahudıle- p lis .. di ! ·~ . 
mülkiye müfettişliğine de şika-, z_an .~kkate ~~ J;ıu resmın rinden ve bimekan takımmdm Go m~. ~y7e:ıı 2-9e29n. "lıli 

ette bulunmuştur tenzıli tekarrur etmtştır. . . . _ azetenızını tarı 
y Müfettiş İmad~din B. vak'a- Sanayi birliği son teklif ola- Bonı:r Milovıç oldugu anlaşıl- """!'asında (~olisin nazarı~ 
dan bulunan bazı kimselerin ma 1 rak fabrikaların getirecekleri mış • -o- ~tine) serlaavhaaı al~~a ın · 
lı'.lmatlanna müracaat etmiştir. iptidai mevadın ancak yüzde V hb" B . . ~ eden fıkra bervecıh zır tev 

Imadetıtin B. diğer bazı ze- yirmisi resme tabi tutularak mü e 1 • nıçın zih ?lun~. 
vatın da ifadelerini aldıktan tebakısmm fabrikaların iihraca intihar etti Bır guna .~armany~-~cılık 
sonra Şakir beyin ifadesini ala- tı ve zayiatı addedilmesini ve vakası tahaddus etmedigı anla 
caktır. Şakir B. hakkında mü- verginin senevi dört taksitte a- . Vehbi.~: ~ bir ma_ICl- şıln me~zu~~ ~ıı:ınald~ mat
fettişliğe başka ıiklyet _yolııtur. lnunasıru istemiştir. lün kendiiamın saraybunın ava buat munteaıbınınıden bir zat 

Metruk eml~k Emanet esas itibarile birliğin rmda ~alam!:' vaurundan deni ref~ birlikte geçmekle i-
. _,......, bu tekliflerini kabul etmiştir. ze attığını dun yamuştık. Bu ken iki aarhot şahsın harfendaz 

. Metn* ve.mübadil ~·n-ı - •• hususta aldığmuz maliiınata t;ö hk aureile taarruzuna maruz kal 
d~ c;ılup ta h~Clmet müesseııe- Ekmek ve Fran~al~ liatları:. re Vehbi bey, altı dereceye ay- dıklan orada vazifedar bulunaıı 
ltnnın rerlCf?Ut old~ğu yerle- Bu ayın on beşincı Salı gii- . n1rnı§ bulunan malfiliyetin ikin polis devriyesi tarafındangöriile 
rin tahtiye edılmemeeı ve.muh- \ nünden itibaren dmıeğin kilo- ~ ci derecesinde ve vücut azasm rek mütecasirler derdestediırı.-
a?rler.e ~emlik olunmaması bil- , s1;1 onbe~ ~~k ve francaJıanm , dan birini kaybetmiş bulun- ve karakola götürülmüşlerdiı. 
dırilmifbr. kilosu· yırmı uç buçuk kUl'Uftur. maktadır. İşbu sarkıtılığa hedef olanla-

Ne Yapmak IAzım Tımarhane mı" Vehbii beyin vapurda bırak nn iddialarından sarfnazar etti 
mış olduğu paltosunun cebinde klerini, beyan eylemelerine rai 

Toptancılar terzilere bir mektup buluıunnşutr. men haklannd tanzim ıaıı . . Otel mi? Vehbi bey bu mektubunda, nan evrakı talıkikiye makamı 
bıraz tenzil Atla satış intiharına sebep olarak maliıline aidine tevdi olunmak suretile 

~adlyoterapı mütehassısı mes'elesi etraflnda mecliste yapmahlar Doktor Mazhar 011- t~tün, i~ince 'rüzde iki., ıe- zabıta~ l~ım gelen muamelci 
•• Yerli kumaşından elbise gi- nn hata venlmenuş olmasından kanunıye ıfa kılmmı§ır. 

hararetli munakasalar oldu . . . , yeceğiz. Hatta, şimdiden bir ço man B.cevap veriyor 111 hk d -
.Cemiyeti belediye dün Saded-!dlMinm da istimliki' kabul e- ait şeflerin kendı ı.daresınde ol- ğumuz giymeğe başladık. Yer- Tımarhanede bulunan delile- ı.,-.ı8 eme/er, e 
lin Ferit bey riyasetinde top-

1
dildi. maaıru kabul edıyor. ~~an 1i kumaşlaranız ze'V'k zarafet, rin gündüz bırakıldığı ve gece 

lnnııftır. . Radiyoterapi mütehassısı bqka da bu mütcbaesıa ı~ mu de9Sen, ve dayanıklık itibarile , Tımuhaneyt: avdet etıtikleri 

Hilafı kanun tevkif Barem tatbik olununcaya ka 1 Cerrah Paşa hastanesine ron kavelede altı ay hakkı hiyaı: ko Avnıpa 'kumaşlarından pek u , yazılmıştı. Emrazı akliye te
lar Darülaceze memurlan da E :tken mütdhassıaı olarak getiri- nulmuştur. Münalkaşa netıce- farklı, ve NZI noktalaıda onla- dıwihaneainde büyük bir inti
ııanet memurlan gibi yüzde on lecek olan DCiktor Berteliye ve- , sinde. meaele~n. slhhiye ene~- ra feiktir. Ancak kumaşlarımı- zamaızhğm hakim olduğunu C 
1"§ zam ietiyorlardı. Bu zam 6S,rilecek oWı harcirah ile kazanç memınde tetkikıne karar veni- zın revacı meselesi vardır. Bu selerin ve diğer bazı kimselerin Urmünden lll8ZnUll Sabih 
ıin lira tutmaktadır. Bütçe en- vergisi l .~ul edildi. di. nokta etrafında terzilerimizin alilkadarlar neminde tahkikat-
İiıneni bu zam talebini 029 se-ı r t:r.:eı; ·,in kısaca bir müna- Su parası fii4trini öfr~ek istedik. Biri ta bulunduk. Mezkftr J:ıestane Şile kagnıakamı Refik B.in 
esi talimatnamesine muhalif kaşa da oldu. ' Su bedeli için şirketlere ve- lterzi di}'Of ki: v doktorlarından bir zat diyor 
,örüyordu. Bütçe ~.ıcümeni azasından rilen paraların karşdıfl olmak - Herekeain son çıkardıgı , ld: muhakemesine ba!i:/andl 

Fakat hey'eti umumiye bü- Rıfat Mü~yyen bey Be~~'nin üzre Emaneıt makamı 2ı bin li- ~lardan birkaç top ~ _ Buna im'kin yoktur. Bel- . . . Y' 
çe encümeninin mazbatMuu hem teşhıs, hem de tedavıyı uh- ra ietiyordu. 11911 88tıl mağuiima gıtıtı.m. ki muvakkaten müşahede altı- Şıle sabık kaymakamı Refıkl nuyordu. 
eddederek Darüllceze memu- desine almış olduğunn halbuki Bütçe encümenine havale o- Bana halka aattıklıan fiattan na alman bir haıatanm tahliye- B. aleyhiMeki hiWı kanun mev Maznumlardan Marko hadi-
lanna yüroe onbet zanımı ka- bunun ayn ayn iıhtisas ~i oldu lundu. kumat vereb~lerini söyle- kufiyete sebebiyet davaama dün seyi §il şekilde izah etti: 
ul etmiftir. ğu cihetle bu işin tetki'kini te- Ben'din tamiri diler. "Naaıl olur, biz esnafız!" f>irinci cezada devam olundu. - Ben Dölara'nm evinde bea 

iki dililinın lstimlill klif ediyordu. • . diyecek oldum. F*at uaulleri Davanın mevzuu şudur: leme matmazel Petro ile taıut-
Beyazıt - Aksaray caddesi Emanet Sıhhiye Müdürü Ne Şıddetlı yağm1;1flardan harap böyle imiş. Bir kel'C şunu kabul Refik B. Şilede bakkalhk ya- nuştım. O da bana ceneralın ha 

cıerinıde bir dükkinın istimlak ıet Osman bey söz alarak iza- ol~ ~~Y_Uk =~·88va= etmeli ki kumaşı mllfteriye • pan hafiz Şakir efendinin evin- lılannı verdi. Bunlan bir defa 
dilerek yıktırtlmaıı kabul olun hat verdi. tamtndiıldiç~n ıra I ğendinnek terzilere mahsus ay- de kiracı olarak oturan Hafıza 400, bir diğer defa 800 liraya 
u. Bu izıııhau göre esasen Ber- bul e. . • .. .. . . n bir zanaattır. Terzinin bir lru- H., ın ahvalinden süphelenir ve sattım." 

Bundan bafka Koska tram- teli her iki işi birden kabul et- . ~~~dere k~p~ün. ~- maştan istifadesi ne kadar çok bir gece evi basar. Bu sırada Şa Bundan sonra isticvap edilen 
_!ı caddesinde bir f!V ile bir miyor; y_alnız Rad otera · e mın 1 ın de beşbın lır1. v~~ olursa tabit reva<:ma da o kadar kir efendi ile biraderi Bayram diğer maznun Ohanes şu ifade-

F'
J.. i ınhl8arlarda gayret eder. efendiyi takkıi.- eder. Ayni za- de bulundu: '""<0ROm .. . . Bu mühim işi yerli mal aatan · manda Hafiza hanımı 3 gün ha-1 - · Ben Marko'nun getirdiği 

r Muskırat heyeti fabrikalanmınn göıı önünde tut psettikten sonra berayi muaye= halilann çarşıda ti\ccar Abdili 

U.. kör geldı· d ··n geldi malan lazımdır." ne emrazı zühreviye hastanesi- efendiye satılma6ına tavasaüt {'_ rom o r . u .. . . ~iğer bir erkek terııi de şun- ne aevketmiştir. ve buna mükaıbil s lira ücret al T ~ır müddet eve~ muskirat ıı- lan söylemiştir: Viliyet meçlisi idaresi Refik dım. Müddei M. Makol eşyala 
----ecı-----.. .. len hakkında te~ika~ta bul~- _Yerli kumatlara rağbeti B. hakkında lüzumu muhakeme rmın iadesini istedi. Muavin Ki 

15 güne kadar 4 JnOtorlU SU mak üzre A.vnı.paya gıden: çok artmıftn'. Piyaaaya çıkan karan vemıiı ve Devlet şurası mil B.debu talebe iştirakle be-
- kirat heyeti d~ saat. 3 !e toplar, birime; gün i~ Rtdıp da Bayram efendiyi tahkir nok- raber diğer üç şahidin celbini 

tankı o-elef't•k presle ş~s~ gelmışttr. He- mf!Vcudu kalmıyor. 19tihaalatı taamdan ademi mesuliyet ka- istedi. 
l'.'"l yete Asım B. nyaaet e~ekte mümkün mertebe çoğalım.k li ran vererek diğer noktalardan Malikeme eşyayı mesruka-

İatanbul Liman şirket. tara- : büyük bir Fransız aennayedar ve müfettiş Naim Cemıl B., M. znndır. Bir de ~t meaeleai \ lüzıunu muhakeme karannı tas- ' nın iadesi hakıkmda biWıare 
:ndan bir İngiliz müesseaesine 1 grupu, milli bir ~üeaa~ ile Benzi reı_fakat etmekte ~di. He- vardır. Müşterilerimden bazı-' Mazhar Osmnn 8. tik etmiştir. karar verilmek üzre şimdilik şa 
"pariş edilen buharla mütahar-'müşt~re~e.n H.aSkoyde bır ~- yet, Pans, ~· Lly~ ve lan ayıu kımıqı bir çok kimse- s~, ya;tıut aeıt-1: ~vlye tabi Dünkü muhakıemede Refik bitlerin celbine karar verdi. 
ek üç romorkör dün limannnı- ı mırk ıplı~ı fabnkuı açmak üz.. ıı:ranaa'nm daha birçok ~ehırle- lerin arkasında gördükleri için hır dığer. hasta hariçte görill- beyin Baliyeye tahvili memuri-1 Dava 2ı kanunuevele talık 
~ getirilmiıtir. Bunlar 3S ~ re teşebbusatta bul~uştur. • nnde uzun uzadıya tetkiklerde yerli kumaşmdan vuıgeçmişlerlmüt ve nvayet bundan ç.ıcmış- yet ettiği anlaşıldığından tepli- , olundu. 
~mında olup tulumba tertibal Bundan~ Bahariyede bir bulwmıllftur. ldir. Halk yerliye tamamen~- tn'. Başka tıUrlil olmaama im- gat ifa edilmek üzre muhakeme Boşanma 
an da vardır. Asfalt ~~~pılmaktadır· Etlbba odasında lırtlhap şınaya kadar fabrikalamnız bı- kin yoktur. talık olundu. Aksarayda toprak sokakta 

Mavunalann suyunu bo§alt- ~angın geri/ Etıibba meclisi idaresi dün raz daha fedııkirhğı göze aldı- Diğer taraftan Maofıar Os- Mütveffa ceneral Dölaranm Nuh Naci efendi kerimesi kabi-
lak ve yanğınları aönd~e~ ı t Sihhiye miidiriyetinde içtima e rarak kabil olduğu kadar çcıklman bey de demiftir ki: evinde bekçi iken kıymetli ha- le Servet hanımla zevci komi-
usuaunda bu tertibattan ıstı- ı b l'd derek hım nilkarrerat ittihaz çeştt çıbnnağa bakmalıdır. Be " - Deli bir Mlmı nasıl ser- hlanm cnrkat eden Muhtelit ser Mmtafa bey aralarmda te-
lde edilecektir. ' ıslan u a r•anan ettikten sonra odaya alinacak yoğlunda bir terzi de di~or ki: be8t bırakılır, bu taA'9Vdr edi- mUbadele laoınisyonu kavası kevvün eden geçimsizlik sebebi 

ıs güne kadar lngilıtıereden J ev galiba dilnyada ' olan yüz lira maaşlı muhasiplik -Yerli kuma§larm şımdiye lir mi? jMarko ile Ohaneııin muhakeme1yle Ulküdar hııln* mahkeme-
tane motörlii su toriku ve 2 ~e yanmamlf / milııabakaııi yapılmıt ve ı2 efen kadar en mübim lruauru penta- Buna cewıp vecna bile iste- lerine üçüncü cezada başlandı. sinde ceryan eden mıtııılteme-
lc duba (layter) gelecektır. di ittiralk etmiştir. Geçen hafta lood• diz yapmMI ve ütüye gel- meml" Müddei mevkiinde ceneral Dö- leri neticesinde boşanmalarına 
unlardan ba§ka 25 güne kadar So11 aeneler uufında pli- kitipllk imtıihanmda müvaffak memesi idi. HaJbulıi herekenin laranm biraderi M. Makol bulu karar verilmiştir. 
ollandadan muotla roınor- rlmlule 11•nan 11erlerln olan Baban Zade Sadullah bey çıkardığı llOll kumatlar, ka1iyen 1 t • hk. k t 
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MlLLIYET PAZAllTESI Jö K.ı\NIJNUEVVEL 

Don Juan • 
şaır • 

Lord Byron ve karısı 
-. 

Bu mevzu üzerinde hemen, tir; bunu yazmak kolaydır. Bu, Byron tiirlerinin kıymeti kadar meydana çıkardı. kız kardeıi vardL Augu•ta aJuna1c 

her yazı yazan ayrı bir fikir sö- hikaye veya roman için bir mal- ~c~yle de methur bir ıairdir. Kendioinden buse ve muhabbet bek fakat muhteri• bir kadındı. Karde

yler ve ortaya ayn bir iddia sü-\ zeme olabilir, fakat şiir için ha- Şzılmıımdiyehakadar ~aklmıda çok ,1ey ya- liyen kımsma: "iki sene evvel be- ıini çdgmca ve tehvani bir aşkla ıevi 
B · "b I b · E h·k~ t. yah birçok muharrirler ta- nimle evlenmeye ned~n razı olmadın, yordu. "Mesut olmak gayesiyle ya-

rer. . ~ 1~ ar a, şu ya~ı, k en~r_n yır. k .. sa~~tazr;;- 1 
1 

-:;e :.a rafından ayn ayn tetkik edilmiıtir. diyordu. O zaman belki üzerimde bir 9ılan ber ıeyin meıru olduğuna ka

kendi ıntıbalarnndan aş a ıç zma ıçın ? anı a 1 ece .. ~r Buna rağmen onun maceralan yaz• tesirin olabilirdi. Fakat timdi hiç .ıi olan bu kadın kardeşiyle cinai mü 

kimsenin tercümanı olamaya- alet olmadıgmdan, pek tabııdır makla biter lükenir nevinden değil- ümit etme!,, naoebette bulunmaktan bile çekinme 

caktır. O, kusuru varsa bana, ki hikaye ve romanın mev- dir. Karioından adeta nefret ecli7ordıı. mitti. Byron bu münaaebeti kansm

~Ak'"· ıtfl::"dy y a:l 1 a,-.a yine ba- zuoo kendi çerçevesi içine ala- Ba oa dokuzuncu uır tairi~ ba· O halde acaba ıırf intiluım almak dan ıı;izlemeye bi~ lüzı:ım gönnemit. 

'tti maz. Nazım, "Ahmet kolunu Y.ah hakkın_da bulunan her yem ve- kastiyle mi onunla evlenmitti. Bura bilakio ondan iftiharla bahaetmi§ti. 

na aı r. • • sıka çok alaka uyandırmaktadır. in- ıı bir ıır olarak kalacaktır. 1 Kız kardetinin evinde miıafir bu-

Bır ÇCH idd1aları dinledikten kaldırdı, Hasan bacağını oynat- ıi1iz muharrirlerinden mi• Ethel CaJ Annabella gelin arabasmdan indi- lunduklan .,rada bir ıı;ün Annabella' 

ve bir çok nümuneleri okuduk- tr " cümlelerini söylemek için burne Mayne Bronun bayah İt.İmli fi zaman yüzü o kadar oararıruıb ki ya "Arhk sana ihtiyacmm: yok, bizi 

tan sonra bende şöyle bır ka- değildir. Manzum hikaye dai- eıerinde tairin iz!1iv~cı __ ".e ~~yle yalnız bırakabiliro.in,, demit ve onun 

naat hasıl oldu: şair, her şey- ma şiirin hududu haricindedir ••• maruf olan c~sizliıı;ı. uz.enndo anlaınat. is•ememezliğine kıtrıı: iti· 

d 1 ·· · t · H ·· "IK d • d • b' meraklı bazı malumat venyor. diyor musun? diye 11rar etmiıti, o 

en eve • şıınn mev~uunu ~~n • er şu~, 1 • og ~gu an, ır Lord Byron salonlannda devam et her hususta senin yerini tutabilir. 

daha dogrusu tahdıt etmelıdır. sıluet şeklınded1r, muphem ve tiği Milhanke aile.inin kızı genç ve 

Şifr telakki edilen, hem de karanlıktır, İşte şuurun vazife- güzel Annabella'yı ıeviyordu. Ona Bir ıı:ün Augusta'nm kızı Medo-

güzel şiir diye gösterilen bir si bunu iyice aydınlatıp ortaya izdivaç teklif etti. Kız ~ne~ .razı.'.''" bendendir demiş ve sonra birçok I• ra'yı göatererek kıtrısına: Bu k,z 1 
çok yazılar benim çerçevemin ilk intibala hiç alakası olmayan ~~ı. ~~kat. oonradan fıkrıru deg•ı· rihler sayarak kız kardetinin gebe / 

• . . d"kl • d""k""l k ka b b" dd tırdi. Şöhreti ve atıkane muvaffa· kald • 1 d . . . ah 
ıçıı:e gır 1 en zaman. o u - as tı, a~~ eyan, . ır ı;na e kiyetleri ağızdan ağza gezen koca ıgı 11ra ar a eru,teımın sey a-

mege b~ladılar. Ben dıyorum koymak degıl; belkı onu ılk do- bir Byron'un kansı olmak az ıeref 'ı ta bulunduğunu İspata çalışmııtı · 

ki: Şiir yalnız gayri meş'urun ğduğu gibi ve hiçbir şeyini de- değildi. Nihayet kendisi için büyük Mamafih Byron'un izdivacından 

ifadesidir. . . Fakat bununla ğiştirmeden öyle gölge halin- bir felaket hazırhyan bu izdivaca mu sonra kız kardeşinin om. teslim ol-

"Ş" · b 1 d • d •- · ekti S 1 vafakat etti. maktan daima imtina etmiş olmaaı 
11,r aş a rıp zamaı_ı şuur su- bue a ... .,etttrm r. , Udll'r ya nız Fakat Byron fazla itimada layık kuvvetle muhtemeldir. Bu hale k.zan 

sar' demek ıstemedun. Hayır, nu yapmaya, sonra a bunu bir adam değildi. Daha evlenmeden pir hiddetini ondan ziyade karıaın· 

bunu kastetmiyonmı. Belki de- ne derece yapıp yapamadığını geçimıizliğe başlamışh. Hiç yoktan dan alıyordu. 

mek istiyorum ki: Şair, gayrı kontrol etmeğe memurdur. .. asabile9iyor, hırçın ve kav~acı olu-. Zavallı Anoabella haJa kulaklarına 

meş'ur bir hadiseyi şuur vasıta- Çünkü şiir haddizatında gayn yor ve mşanlısm~ ekseriya ihmal. ed! haykırılan hak"kate inanmayordu • 

.aıyle tenvir etmelidir... vazıh bir unsurdur; ona vuzuh Y?ı:!"·tiBki ı._:rekat;:'t oar~=ı= a!Görümcesilnahin alhlakf!krızl_ığıl"ylkae şöhlrdet 
1 • · d b vermek demek onu madd leş sı 1 nna e an ve ıs o ur ı ıy e patı ı-

• çı_mız C. Y~ .ancı ve ~uz- . • e • mü~se}>eti keseceğini söylem~~ ~ec ·ı iı manashrda bile doğuran kızı Me-

lim bir erazı gibi uzayıp gıden ~rmek ve as.lmdan uzaklaştır- bunyetinde kaldı. Byron bu ooz uze dorayi ve hatta görümcesini daima 

bu "gayn meş'ur" denilen yer mak demektır. • • rine derhal düıüp bayddı. Kurnazca ı oevmiş ve onlan himaye ehnişti. ı 

ba'ka ölçülere malik bqka bU: Burada Vuzuh ve İbham bah- bi~ ~yu~a !'ıtanlısmı sevgisinin ... Lort Bgron 1 
Al d" orad bft..._ft h di 1 sına temas edeceğim. ımımyetine ınandırdL . 6 tüne fenalık ... ı '"'-d k-..._._-J 1815 te kan11 _gebe kaldı~~ ~ 

em ır, a .._ a se er •. • • • • • Byron çok hotbin, fena kalpli ve • a~ece.~ """ ~ Byron ona "dogururken oleceğıni 

ve başka telakkiler vardır. Şii- Gün ışıgı ıçınde her şey va- fenalık yapmaktan boılanan bir adam 'ı l:;.ı!'akat bu aarannayı pek ta~n ~ ümit ettiğini oöylemekten çekinme-

rin mevzuu i§te yalmz bu hadi- zıh ve tamdır ve her ç12gı sa- dLDahaaı olamasaydı muhakkakbeta ~ ~eyıocan ve ~cubıyd!· mişti. Ve bir kızı olduğunu kendisi· 

ııelerdir. Şuurun altında karan- bittir. Fakat ay ışığı böyle mi- riyetin tel'in ettiği insalar arasında "'! at=~er, Ht~':'~ krl"'P ~ ne haber vermeye gelenleri de "in

hk bir deniz gibi duran bu mer- dır? Ay ışığı içinde seyyayl ol- bulnacakh Ve biç 9üpheıiz hayatın- "":,,_, . Bgeçe 
1 ~- tallah ölü doğdu,, kelimeleriyle kar-

" b' ha da en büyük fenalıi> da karısına yap .......- ceceoı yroa ,._.,ma •JTI ıılıyordıı. 

bul alem. bazı bazı dalgalanır mayan ır t var mıdır?.·• O- mıth . Annnabella ile evlendikleri odasım cö•terirkeaı ç .-.... .. hafta! k ldu"- 1 

dmlık thm b. rada her ııey yarnndır ve her --L- ,_ al kald k ı ocu,.u uç 1 0 su ıtaman 
Ve ~urun ay sa ~ ır " . . , gün iliı: defa .....,..,. r . "":. . ! : _ Zannederim ki benimle yata- Byron karısına evini terke' meıini hil ' 

an ıçın temas eder. İşte bız bu şey teferruattan tecnt edılmış- lan zunan derhal bakiki huvıyetirul • .. "t tmi" d d • dirmi•ti. Onu idare edemiyecegı"'nı,' \ 
· O b' k f d b.. •· cagını wm e yor un, eımı ve , 

görünmesiyle kaybolması bir tir. nu, ız, a amız a urun- -- -- -- -- - oonra ilave etmiıtiı Bir kadınla ayaı borca garkolduğunu, çocuğiyle bera- 1 

olan şeyi yakalayabilmeliyiz; lmz. A! ışı~da•. görül~n bir bi, taşıdığı bir tek manayı attık yatakta yabnaktan nefret ederim. ber -~~~P batmm çaresine Jıakmau. 

~kiki şiir yalnız buradadır. Biz yelkenlı, şekli mevhum hır ~a- tan sonra mısram içinde çırıl- Kadınlar ciddi olarak 1ndilderi m ooylnyordu. • • 

ona, bu meş'ura hazan da nıh raltıdır. Fakat bu natamam c;ız- çıplak bir vuzuhla kalırsa mu- :ıramao ne kadar MI ve ;7; kalplidir- Anna~ kızile beraber ailesı :ra

diyoruz.. gilerin çevirdiği şey harikulade hayyele ne yapsın? ••. Ve böy- \ ler. Annahella bütüa bu tahkirlere nına ç~dı. V..İ. ~':.,dan Byroı:ı'a u-

Şimdi bu fikri daha teşmili- güzeldir. İştae bunun içindir ki, le mısralar, biraz da, yü:künü ati v~ ~nu ayaklar altında.görme- i:':n':k'~~p~y..:dı. 1 
ve aevıı;ıle do-

l · · · • · • b 'ki ' · b' ' ' t • ._ h 1la b · ) flne ragmen kocasını perestiı dere- • 
e şıınn mevzularını ayırabilı en, r ncıyı ıoncıye ercıu e- mış amma ra enzemez mı.. . d . d Garib" ki aflı 

Venedlkte bir akşam 
il 

içi mermer döşeli bir evin üst katında 
Ben camlara bakarken akşamı görmek için, 
Akşam indi vurulan bir kuşı1n kanadında . .. 

Yavrum, böyle düşeriz ortasına biz hiçin; 
Sular karardı ruhu gam nasıl doldurursa; . 
Bu sular değişmiyor aktığı halde niçini' • •• 

Baba, nasıl kıpkırmızı yollar gibi durarsa 
Bileğinden kesilen bir elin parmakları, 
Kanallar öyle durur suya akşam vurursa . •• 

Saçlanna çizmeden yarın aklar akları, 
Pencerenin iinünde aifır ağır !{erin de, 
Seyret parmağım gibi incecik sokakları: 

Seyret ki, ellerimi duyasrn üzerinde . .. 

CEVDET KUDRET 

MİNARELER 

• • . . . . . • • . . • 
Rabbim, ben bu sabah ta, Rabbim ben yine sağım 
Derim çürüdiyse de yüzümde sızan terden. 

Farkım yok artık benim deli bir peygamberden: 
Bütün hayvanlar gibi ben de çırıl çıplağım; 
Rabbim, seni son dela ben selamlayacağım, 
On iki şereleli uzun minarelerden. 

Minareler semaya açılmış kuyulardır. 
Madem ki tasımızda su yerine kum vardır, 
Gelin, bu yalana da isterseniz kanalım. 

Her deliğe baş vuran iri blJcekler gibi, 
Yarın başka bir güne erişecekler gibi 
Uzun minarelere bu gece t11manal1m/ .•• 

BENiM NESIRLERIM 

Bulutlar 
Yaşar Nabi 

• 

d • Sanki k b k h" b' • ' 1 celln e sevıyor u. 1 fU • Sonradan nekadar fena bir ıurette 
riz: eırm... yapaca ' aş a ıç ır ışı l ğmı onun tarafından hala sevildiği- Kirpilderfttıcleki son damla 1aıı biri Neden? 

Mebdei ruh olmayan her han Tamıınılanmamış her eser bi- kalmamıştır ve o derece kaba-
1 

nı.·. ümit edecek derecede ileri götü- aldatıldığının farkına vardığı zaman kırl..,1gıcın k'eakio kanatlanna oil va mi dedin? Çünkü bu gebelerin lıdr 
kendi bile bu mektuplan nasıl yaz. L__ 

gi bir his, şiirin mevzuu haricin ze daha cazip ve daha fevkala- dır... • . ruyordu. Byron yalnız karmnı ih- ımş olduğuna hayret etmiıti. kaldır batmL eueoi yoktur da ondan. Bükülınüı 

dedır.Mesela Açlık(ferdi açlık) de görünür. İşte bunun içindir Şiirin manasını kelımenın' mal etmekle ~0!" aym :zamand~ Bu hadiseden sonra kocaaını biç Bak, hoynunla ahmak leylekler gibi hiJka. 

S h d ·ı 'k' .. ·• ki kol V .. b'"yiik d k rmaya ug" raş hre yerde ondan ııkayet edıyor fela ·· d" F k t 'T' k d Gökte yuvarlanan ıu beyaz bulot tin urrnu mı dütünüyoraun? Sen bu 

ve e vct enı en ı ı teessuru SUZ enus en U eser manasın an ÇI a - k~ i~:, vr,..fö1e mÜ•cbhibi olarak gonne ı. a a o unceye a ar onu iti çıplak kafalı filozoflara bırak. 

alalrın. Gerçi, yeknazarda bun- yarım bil minare hari.külade bir mak, yaşayan bir ada~ı parca- nu göıteriyordu. Bu suretle haya:. sevmekte devam etti. ~~:. ~e ta:~ın?:o::!"'ı.:; ;;";;:;. Yirmi yaş, damarlarında Bahn-

ların her ikisi de uzvidir. Fakat irtifadır; yine bunun içindir ki, !ayarak İçinde ruhunu aramağa '" •-~"'"ı a anım saadetine vakfe- Byron'un ölümünden sonra efka. tinin narin gagaları bir cinayetin ka· muhitlerin tayfonlannı dolaıtınrken 

d'''kat edilecek olursa görülür ortasında !kesilen söz, daima mü benzer. Halbulci, ruh, o adamın den temiz .kalpl_i Annabella halkın n umumiye karısının aleyhine dön- nayla kızarmaktadır. sen, 

ki, b:r tanesinin mebdei ruh ol- essirdir, Bu itibarla, bütünün sesinde ve kımıldanışında idi garez ve.hı.dde~ne ~~z .. kalı~ordu. dü. Şairin bütün felaketinden onu Enginlere doğru koımak. •• Bir EY KAHRAMAN, Neden oon· 

duğu hal<le, diğerinin mebdei haşmeti, yarımın tevazuu karşı- ve mana mısram ahenginde, ~~;;~. ~':i;h~~: ~~~:~k:Z:!"::~ '::' mesut tutuyorlardı. ıerçe veya bir haline gibi, ne olursa ~:"..:~~t:~:~!';' e~~~ora;'ni'~ı;: 
tamamen uzviyettir. Bu itibar- sında soğuk ve sevimsiz kalır ... kelimenin mevlkiindedir. !erine inanacak ve onun i§a.retiyl~ . Zavallı A:!'~bel!a'nın masumiyı; olsun, enginlere doğru koşmak.Kab· lar ki, bahar gelince, yerden bir 

la şehvet siire müsait, açlık ga- Cıplak bir kadın vücudu, ne Göz, basa merbut kaldıkça masum da olsa, bir kadını tel'inden l ~ne dkarf' buton t:' . 1 m:ıtbuadt, §Naı· kahalarmın akialerini arkamdan ye- kant daha yükselmek için köklerini 

.. ·', h k d, .. 1 1 1 b" .. .. k 1· . . d . çekinmiyecckti rın oot an ve rı en var ı. e tiıememek aczile kıvrandırmak. on artın daha derinlere aalarlar. 

yrı musattır, meş ur: a ar guze o ursa o sun, ıraz gorur; e ıme, mısram ıc;ın e ı-ı . • . • yapabilir hakikate onlan naaıl in • 

Karnrm açtır, karnım açtır, kar. kaba hatta çiğdir... Manası ıken manidardır; o, m:rsraa ma- Karısı ısteseydi bu haksızlıga kar dırabilir.İi ki. . . an Batın neden öyle zelzeleden sonra Ellerni boşuna kaldırma Öyle •.. 

n .. b" . . . h ll k b belk. d şı suımaz,huşunete huşunetle muka- çCken damlar gibi ıı;öğıüne dütmek· Mademki yukarda asılacı:ck bir halka 

ım aç .. mupı..~emb ki1: şu;ı ":. etm
1 

_e; ~ a- na v
1
ermezK: •.. ı, 1mısbm anma- ' bele ederdi. Fakat o ber şeyi te.-.k- Byron ölürken hile kız kardeıile le ısrar ediyor? bile yok, onlar ergeç kafana sıkd-

mısıaı şnr olmaz. na, uır a renın gom egını çı-· na a ır .• · eı1me er OŞ ve ma- külle kabul edenlerdendi. Bahusua- ondan olan kızı Medorayı düşüne- Bııdala, mış birer yumruk teklinde diiımeğe 

Açlığını bastırmak için ce- karrrken duyulan hazzı verir ve nasız kalıplardır, onlan mana ki kocasını da çok seviyordu. Anna- rck meşru kızı Ada'yi mirasından Yoksa sen de olgu" bqaklann ye- mahkumdurlar •• -

bi.ıde on kuruşu bile bulunma- o derece büyük bir zevk için<le ile biz doldururuz ve şiir, bir bellamn üstüne titrediği bir de km mahrum etmişti. re eğildiğini oöyleyenlerin fikrinde Arkadaş, 

yan bir kimse, filan yerde şam- kalırmı... barda'k icindeki şeffaf sular gi- vbuardkıı. Byr~~ .~1·~dankol_d9utğu. için miııin? Satırların pençesinden kurtarama-

. . . .. , , · .. •. fak • zın yuzunu gorme ı emıyor· işte kıymetli mısraları ağızdan Geceler gebedir diyorlar. Fakat dığın 1e•ini satırların arasına göm. 

panya ıçen adama karşı elbette Burada, keHmelenn mühim bı, bakılınca gorunmez, atı- du. ağıza dola§an büyük bir tairin ruhiı. sen dikkat etmedin mi ki bütün bu Ve, geni, hançerenle kahkahaları-

bir hiddet hisseder, Fakat bu bir rolü vardır ••• Kelimeler, fa- çerken '.ıissedilfr. . • 1 Byron'un kanii ne kadar iyiae o · Ondan iğrenmeyiniz. Eseri yaptığı gecelerin doğurduğu ucubeler veya mn en uzununu fırlat. 

alelade, müptezel,_basit bir his- zla y~e tahammülü yokmuş gi CEVDET KUDRET derecede fena ve musır ruhlu bir de fena\ klan affettirmeğe değer. ölü yovrulardır. Bulutlar senindir. 

1 
---- 1 kabul ediyor musunuz? - -- -- Fakat ıonra, birdenbire bir §ey - Ve ansızın, çadırların bucTuauau hiç birzamlın ayn)mıyacakolan bileün Leyla,Aptullab- ibni Manınrun 

HAfiT.4NJN HİR.AYE.LERJ - Sahibiniz çok uzakta mıdır ıi- oluyor; hir erkek vücüdii sarsıla...,._ muhayyel bir karaltı harikulade bir iki vücüdüo atkım, bütün tehlikele- kölelerinden birile ıı;ezerken yolunu 

.._.iiJiilil!5:5'!!~3'1!5l:~~~iiiillCl•ıırı•mllliiiôi!!!iiiilR- zin? sıla, bir kahraman hıçkırıklarla ağlı. sür'atle geçti. Tekrar soruyoruz; re kartı, yalnız """ı ey sahipsiz çöl- birdenbire onun mezanna çevirdi. 

Yıldızlara koşaıı 
,, •1 

- Affedin bizi. • • Bu iki esiri yor; ve: çıldmmt mı bu adam? • • Ellerinde )erin yegane sahibi olan, yalnız •en, Ve önüne geldikleri zaman Aptullah 

SUVarı.er yalvarıyoruz efendim ••• Hiç bir ıey - istemem, diyordu, dudaklurı. ne dizgin var, ne bir ıey. Ve at bir koru ve sıyanet et. • • ibni Mansurun köleoi: 

Ke11mı 1 ılusl söylemeğe mezun değiliz. Eğer sa- nm vetdiği bu tatlı hararetten sonra ok gibi. . • Oze~er yarun~ hir kı· O~ar böyle yemin • etmişler. Ye . -;-- Leyli, dedi, ebedi sevgilinize 

hibimizin davetini k•bul ediyorsanız hiç bir fey istemem Leyla. • . Haya- hnç sallanıyor, bar harmaru uçuyor, Leyla, başım kaldırdıgı zaman, 11- nıçın selam vermiyorsunu:ıı? Onun 

- ki bir kadındır - gözlerinizi bağ- tnnın Leyli11, aşkımın, kalbimin Ley bir at koşuyor, ve dudaklar ımısıkL yah kirpiklerinden iki damla ya§ sÜ· ruhuna bir ııelimınızı çok cllnneyin 

iki "'vari , vu:adu.,ü kat'iyen nu, nerede olduğunu da söylemek )ayacak ve ıizi öyle götüreceğiz... lası hiç bir teY iatemem senden. • Leyla son macerasını ya§ıyor- zülmüştü •• O vakıt, Aptullah ibni Leyli. 

ver.· m k ·~in İnat cd~n vahş; ve se- istemiyordu. istiyordu ki, hiç bir Nereye gittiğinizi bilmemenizle be- Aptullah ibni l\<la,.,ur bu gece Ü· muı. Mansur ezeli atkı namına tekrar _ Fakat 0 bir ölüdür verilen ..,.. 

razal b.r ' unus kadınım ı:-öğüsleri kadın karşısında iradesi küçük bir raber, kim olduğunu da kat'iyen çüncü defa ve son geliyordu. Zira Art<lr, çölün bir fildiıi donukluğu yemin etmişti ki, ölecek; fakat Ley- limı almayacak olduktan' ..,.,...7 

Ü _ıine ç k,.ıe~ gibı, dizginlerine zelzeleye uğramıyan, çöllerin hu· görmenizi istemiyor. Kabul ediyor çadırına kabul eden Myle olmasım ile uzayan yekpare gecesine, yıldız- liyi vermiyecekti. • • · ' 

hol b.r seri»sti verdikleri atların dutsuz genişliğinde, kalbi dalgalarla musnuz bu daveti? istiyormuş .. Derıek ki, bu saadet lar bu macera sahrlanru gizli bir a- ı - 7 - - Evet, O ıı:erçi bir ölüdür. · Fa-

gemm·:nJ Ş~; hin önüncıe birdenbire çevrilen bir Mecnun gibi, sevdiğini Aptullab ibni Mansur beyninin hir çöl aerahı gibi, dudaklar dokunur yetle naktetıin. •• Şehirlerin mn• Gelen geceyle beraber hudutsuz "!>~. ":'.h~ yaııyor: •'..Ve .~l!;<i de ı_!m-

kıstMr. İsmini bilmeden fakat tahayyül ede- hiç bir hareket yapımyan gayri ira- dokunmaz bir hayal oluverecekmit-. gaoniyeleri, caddelerin kaldırımlan kum aafihalarmda hunriz bir müca- eli ~n~uzde. dizç?km~ştuır. Se~ 

Onlar iki süvaridi; vebanın hü- rek, Leyli, Leyla diye ko§ıun.. . di tefekkürü ile cevap verdi: Fakat Aptullah ibni Mansurun her üstünde, seslerinin billur iştikasile 1 dele batlanutlL Lakin Aptullah ibni venruz Leyla, Leyla!ı u~ çol-

küm sürdüğü memleketlerden &§km Aptullah ibni Mansur Leylaum - Sahibiniz mademki bir kadın- ıeyi inceden inceye düıündüğü mu· söylesinler. • •. Olgan bir gül baş- Manıurun bu ane kadar hiç bir a· lerde ;'~vo~edi,~ •elLey8":~ venıuz. . 

bıikiim sürdiigii "Beni Özre,, kahi- çöllerde araım; hir Mecnun ıı;ibi.. dır, ve mademki böyle istiyor, peki.. hakkak. .. Mademki o kadın irim metile açılan fecirden aonra, bir ifı- lunda aarsılm17an iradesi, çahf8D • l' ~ l ..., -demiri 

lesine bir kadm getiriyorlardL Vurduğu kafilelerin olgun vücutlu - 4 - olduğunu söylemek istemiyor ve kın nefeslerinden parçalar tatıyan kılmçlarm ani panlblarmclan, bu ge- oy e ntiyonunuz. 

iri kemikli vücudu, mütemadiyen/! kadınlan arasında Leylayi bulama- Vakrt gece .•• Beni Özre kabile- mademki bu gece ~e oondur; fU hal· rüzgar; ince, hafif "Ah •••• .,, eder ce neden birdenbire kendini kaybe- Ve yüksek sesle haymch: 

oymyan b..ı ıLk ve yüksek atlar ya- dığı zaman, hepsini kılmc:mm ani •İnin her ferdi uyuyor. Aptullah de çöllerin yeğiine kahramanı için o- gibi desin ki, dün gece bu yollar ü.- diyordu. Eyvah bir felakettir bu.. • Selam, t.albim" lmllıi. S. 

nmda, yerde ve toprakta olma11na clarbelerile belalıı etoin... Leylaum ibni Manıur üçüncü defa olarak I&- nu kqfehnek zor bir şey midi?. Ve tünde bir süvari kanatlanmıtlL• Diz. Çöllerin bunriz kııbramam çahıan lim, 1 -ıny • m..,,11 .... de ·;...., 

rağmen tunç bir heykel vckarile du- rüzgiirlara ıorsun; Leyliaım batan lecek .•• Ve Leyla atıldığı macera- son olan bu gece, çadırın kapımı- ginleri terkedilmit abn üzengileri ya lnhçlann ani pardhlarmda Leyli- ol ey ~7 " ugrun.a ......,. 

rao Şeyhin dudaktan, mukaddeo bir ıı:üneıe, savrulan kuma, uçan, do- mn üçüncü ve ıon geceııini yaııya- dan çıkarken, harmaniıi altına giz- nmcla, kılmcı hir muıikile aallanıyor nm ditlerinden bir parça göriiyvrdıı. " an. 

ayet okur gibi: ğan yıldıza ıoraun. Hiç birindeıa cak.,, iki ıı;ecedenberi gözleri bağlı lediği ve parmaklarım içinde bırak- hann.;ıniai uçuyor, göğıüne çıplak Onun için ıı:öi•ü kılıçlar üstüne Ve mezarın kovuklarnıa ıaldan-

- lndiriniz, dedi, ve baımı yıl· cevap alamadıiı nlöt, gözleri hir gelen bir vücut, çadınn yan aralık tığı boyayı çachrm bir tarafına ıür- bir vücut, lDDlllo bir temam verdi· bu lradar korkarca•ma aalclın7ordu. llllf, bir kut, sesin yüksekliğinden 

dızlarn doğru kaldmnı~ çadır~ gördüğü vüciidün donuk be- kapıomdan •üzülen bir çöl ıı;eceıile, meyi nnutmamqlL ii rehavet içinde baY1m ve bitap •· Bir felaketti bu; B§kı için, hayah i- korkmut bir kalp helecanile, LeyJi 

iki süvari, açılan bır top kuınat 1 Y_azlıgı, ~.dre~en bir •W--yle tah- muhayyel bir bayat içindedir. Ve - 6 - yuyordu. Bu vücut, çöllerin mace- çin, Leyla11 için bir felaket. Ve sav· nm devesi üstüne doin> birdenbire 

kadar aaçlan dalga ~!fa .?1~ ~ v~ nrleten !!<?zlen, d'!daklannm •D1U1- timdi sahipsiz çöllerin 1eıı;ine kah- Dı§arda donuk fftnltılarla yanan nJar kahramam Leyla idi, ve •üvari let ederken: h .. a1-clı; deve bu •ııi ..., sırpmtılı 

balı kadım topraklar ustune ındird .. 
1 

cak. ~ızıllı~da, bir kahraman elite ramaoı, vücüdünü yermeyen Leyla- bir gece var. Ve bar gazel, çölün bu Aptullah ibni Mamur. - • - Leyli, cfi7orcln; aıkmım, - llÇUftan birdenbire ürktü, ,.., bir yij. 

ler, ayaklan topraktayken bat~ çekilir çe~z derhal kı~ ~ run clizleri dibinde, dudaklarımn yal donuk liikiinu içinde, bir Arap kal- - 6 - babbetimin Leylası, kalbimin Lel7· cnt birdenbire yıkıldL 

~!dızl:""~ ~dı~d~lar .• Ve , _Şeyhin muı y~n ~ kılıncın anı il~e Yaran ih~r~il~ d.izçökmüıtü: bini~ ,&ÖÇIDÜt çadırlar ar~amcla his- • Aptu~~ ~ Mamurun kabile- lali; Leyli... • ~I& ani ı.ir korf.uyl. ~tü. 

gozlcrı, ıstikbalını anlamak ıçın bak- parlak dıılen olduğu halde ebedıyen - lınunı bilmiyorum; fakat ta- ıettiğı yaralı hüznü, kalbinde han- ımde buyuk bır ıevk, adeta yec& - 8 -

tığı bu gözler içinde, yıldızlara doi· kotıun; Leyli; Leyla diyerek.•... hayyül ecli7orum ki, iomin Le7la- çerle yaııyanlann ölüme kart• du7· batlı bir devin kalbi ııilıi atma7a Falıat ne oldu Leyliya. " Necı.... 

ru koşan bir süvari gördü. - 3 - dır senin ... o kadar güzellik, giUel- clnğu rikkatle tagaoni ediyor: baılaım§h. Beni Özre kabileoinin lıafmı bir vücut üstüne koymuf ta 

- 2 - - Selim, ya aeydi... Sahipsiz lilde beraber bu kadar iyi tabiat, bu - Ey netim, develerimin otladığı Şeyhi, bir kadının yalım keneli rey hıçkırıyor.,.. Bu ıea ne? ••• Bn in-

Beni Özre k3bileıinin Şeyhi bil- çöllerin yeııane kahramamru görmek kadar ihtiraa bir Leylada olur. Fa- yeri ahlacığnna haber ver.,. • ve arzusu ile, hem de hunriz ve ka- leyen ses Aptullah ibni Mamurun 

•mivor fakat biz biliyoruz: O, veba- iıtiyoruz; nerde o? ı kat yemin ediyorum Leyla, fÖhre- Ufuklarda bir fırtına koptu. Bir til bir adama firanm; ve Mecnunn mu? •• Ne söylüyor o ••• Vuruldu 

lı bir k3dınclır. Buraya geldise eğer, - Sahipsiz çöllerin yegane kahra• tim namına yemin ediyorum, hançe- •Üvari, sadece kalbinin heyecanları- yetiştiren kabilesinde böyle adi bir mu ..• Ne vakit? .•• 

ycra 1<.~c-ra tasarlayarak geldi. Fil- ı manı mı? Tanımıyorum onu.. Sa- rim namına, namusum namına diz. na ramolarak ahru deli bir hızla ıü- maceranın vukuunu havsalasına kat' Soran sesler var: 

1 ı alrika işitmişti ki, kervan kafilele- hipsiz çöllerin bilmiyor musunuz ki, lerin dibinde yemin e~iyo~ ki, hiç rüyor. iyen aldıramıyordu. Onun içindir ki - Allahımızın ezeli ve ebedi na· 

rine yaptığı akınlarla herkesi yıldı- yegane kahramanı Allahıımzdır .. E- bir kadın karşısında ıradesı ıarıdma Kimdir bu adam? ... Kasırga ha- bir cenk mutlaka olacakh. mına yemin ediyoruz, •on kahrama-

lran meşhur b•devi Aptullah ibni ğer Aptullah ihni Mansuru arıyor· mıı bir çöl kahramanı; nerede oldu- lile kanatlanmıı ahn gözleri bu ka- Fakat onlan, hiç bir kuvvet, hiç nnmz da devrilinceye kadar Leylayi 

-10-

O bir macera kahnunaru olmakla 
beraber, Allahm ezeli namı qnünde 
yemin etmitti ki Aptullah ibni Man
surdan oonra artık yaşaımyacalrtır. 

Allah bunu bliyordu; ve onların aş· 
kını da madem ki Allah ezelde tak
dir etmitti; şu halde niçin ebeHe 
ruhi an birleşmesin? 

ı M<tnsur, b.ı kabileye on saatlik bir sanız, o benim... Yoksa, sahi:lliz ğunu, kim olduğunu, ismini söyle- •ırgadan geliı içinde, şimıeklerin bir zaman ayıramaz. Onlar, diz. vermiyeceğiz. 

1 me ·1fcde çadır kurmuştu. Ve Leyla çöllerin yegane kahramanını tanımı- mediğin takdirde - Leyli, hayah- mütemadi panltılan gibi enarengiz ginleri hoıaruruş bir at üstünde, 7"· - 9 - Onun içindir ki; ezeli ve ebedi o-

1 bu bhraman şöhreti mutlaka avla- yorum. mın Leyi.ası, kalbimin, muhabbeti- bir ziya ile yanmada. Ve süvari bir dızları şahit tutarak yemin etmiş iki Leylayi o gece vermediler .. Aıı- lan Allah, Aptullah ibni Mansurun 

ınak istiyordu. ı Aptulah ibni' Mansurun çadırlan min Leylası, bunları söylemedif;in ku~tüyü kadar hafif.. . . macera kahramanıydılar: tullah ibni Manıur vurolmut ve öl- ölümünden sonra Leylayı da yaşat-

< Ona k>rşr r.c derece kuvvetli bir önünde ve ağızlan köpüklü atlar üs- takdirde - kalbinden ayaklanm di- Son geceden sonra, çölün kırk - Ölünceye kadar sen ve ben; Ö· müştü. Fakat kabile mağlup olmu~. mıyacaktı. 

l 'nc",ap duyar=a duysun, her şeyden tünde iki vücüt bir mızrak selamı V '" bir fevvare Eı,kıracakhr ki du- muhtelif i•tikametine gÖnderilen lünceye kadar Leyla ile Aptullah ib- değildi. 1 Biz, fanileri~; biz hi~ h'~ $OV • vr 

ıcvvel <öllcrin yer,-ane kahramanına verdiler: rn hayatının en lezzetli anmı kırk adan1dan biri Aptullah ihni. ni Mansur, Allahm ezeli namı için O, ölmüıtü. Çöllerin yegane kah- gösterebilecek kadar İy• bir tanirc~ 

vücüdÜ::ıü ~österrnck 13.zir.ı. Hiç bir - Biz iki esir, namını hiç bir yli yemin ediyorwn, yemin e· Manıurun parmak jzini bulmuştu; elleri duada yemin ediyorlar: Hiç ramanı gömülmüı. yalmz ismi, bir meyi::. Kimbiilr Laıki Je .. ı boy-

p,Ö:ı:c uf c k b': ihtimal b;le verme- man söylemek için müsaade alr .: orLm ki Leyla - en mesut daki- ve anlamıştı ki bu çadır Leylanmdır. bir zaman, hiç bir tehlikeye kartı kasırganın ebedi ve esrarengiz ismi- le istedi; ve Allah böyle yaptı. 

~en bu davet' ııa$tl yapacak? .. Ay- ğnnız bir sahip tarafından geliy> alarınr, onu içtiği zaman yaşıyacak- Yapılacak b:r şey kalıyordu; Leyla· kat'iyen ayrılmıyacaklar. Sahipsiz le dilden dile doiaJıyordu. 

· · · · · • · • ırmak. • • • öllerin 1eıı;ine sahibi olan rahlıınu:ıı; Aradan epey zaman geçti. Bir SON 
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Ecnebi şirket ve bankalar gene sistematik bir şekilde Türk memurlarla 

uğraşmaya ve onları ekmeklerinden etmeOe başladılar! 

E:cnebi şirketl~~deki Türk me-1~~ 
1 d 

• h •• b • 1 - Tilrklg• tlJrkle-

m ur arın a edı er gun ırer rt:~d:1ürlllgedeekmelı 

ikişer flZalttJtyOr en81Jnc~;:;:e;:
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Çt!1 konuşulur. 
~~~--~~~~-·····~~~--~~~~

-

as~ca !t ebe b i bir çok şirketlerln 
başında ve ida- · 
re makineleri- ' 
nin üzerinde 1 

hala gayrı türk 
anasırın kuv

vetle hakim 
oln .. asıdır 

Bunlar birer iki
şer yol verdikleri 
Türk memurların 
yerine daha evel
den gayrı Türkle-l 
ri tayin etmekte· 1 

,u .. ıer 

ı - Tiil Jılgede tDrk 

malı, türk metaı geçer. t 
t; - TDrklgede iş IDr

k:erde başlar türklerde 
biter. 

lt. - TOrklgede tDrk 
parası en üstün gelir. 

Gen; ve bfiyüli Tü 
rkiye her mefku
renin başında ve 

ilerisindedir •. 

Vatandaş! 
Biz ba imam, bu he

defi ve. bu gllcD bOtDn 

hızıyla dayan ve dtl'" 
aııza vuran nesll:ı. 

İçki düşmanlarının 
~~~~~~~~~-····· 

Diin Mazhar Osman Beyiıı içki aleyhindeki 
şiddetli bir nutkııırla açıldı 

kongresi 

-------·····-------
Marş... Marş... içki lptllAsının artık son nefesini vereceAI 

ileri ı. istikamet günün pek yakın olduğu söylendi 

·en sen ete. rı! nazaran bu gibi şırketlerc' e Türk hı\:ıaıurların geni iktisadi he- Yeşil ay cemiyetıinin seneliklda bir husumete inkilap etti- '. aonra Fahreddin Kerim bey 

kOllÇ'I'esi dün Türk ocağında, ğini, içkiyi külliyen men'eden. söze başlanuş, heyeti idare ra-

aae<1ı hır hayli- di buhran banikayı bazı tasarru- dir. Ve bankalar bu adamları def/erimiz... cemıyet aza1armm, genç mek- Amerikadan sonra, içki iptila- !porunu okuyarak demiştir ki: 

azalnıı tır feta sevkediyor. P.u cümleden da Türk memur nisbetine sok- "" teplilerin teşıkil ettiği bir kala- sının mürevvici Avrupada bilel "-Biz mücadelemizde der-

____ ş_ olmak üzere vazifeniz lağvedil- maktadırlar. Şef olarak kollanı- M ..., J d J } balıkla toplandı. içki aleyhtarı cemiyetlerin hal gayeye erişeceğimizi iddia 

Şehrimizdeki ecnebi miiesse-1 di. Hi~etinizde? çok istifade lan Türit milatarı hakikatta ./.2 U g 3 3 ze ze e ~o~greye cemiyet idare he y~r ~er tcşekıkül ettiğini söyle-

1

+ etmemiştik. Fakat buna rağ-

'at, bankalar Türk memur kul- eden muessesemız bundan ye- memurlar azami./. 15 tir. 1 UGLA 15 A A _Dün ge yetı reısf doktor Mazhar Os-
1 
mıştır. men muhtelif tenkidata uğra-

l~nmamak prensibinde israr e- n.e ilk fırsatta istifade edecolc- Yalnız alektrik, Tramvay ve • M .. ' · · . . . man bey riyaset ediyordu. Maz- ı Mazhar Osman bey içkinin 1 yonız. Kaç sarhoş kurtardığı

dıırorlar. Türk memurlarl esa- tır. 1 Tünel şirketleri bundan müs- ce saat uçte oldukça şıddetli bir har Osman bey evvela söze artık son nefe!rini vereceği gü- ,nuz, kaç meyhane bpattığı-

!1Cn nım, ermeni, mıisevi ve ec- Muhasebeye müracaatla he- tesnadır. Elektrik şirketinde zelzele olmuştur, hasarat yok- başladı ve cemiyetin teiekkül nün yaklaştığını ilave ettikten mız sonıluyor. 

lı.ebi memur adedinden çok nok sabınızı kesmenizi ve müdüri- 461, Tramvayda 1086 Tünelde tur. maksadını, faaliyetini izah e- sonra bu mesut günü söyle tasl Biz bundan müteessir ohna-

8an olduklan halde her gün bi- yet tarafından verilmesi emre- 96 memur vardır. ve 'Türk me- . ____ den uzun bir nutuk söyledi Ma- vir etmiştir: · ı dan ilerliyoruz ve bugün cemi-

ter bahane ile işten çıkarılmak- dilen _ıs günl~k tazmin~tı alma- murlarla gayri Tüı<kler arasın- iİli m~nfa~~alan me\"ZU bahsol- zJ:ıar Osman bey ezcümle dedi - O zaman insanlar birbirini yetin etrafında toplanan kesa-

ladır. nızı nca edenm, efendım ." daki nisbet lehimize olarak ./.98 du1'unu İleri sünnüslerdir. in: boğazlaıruyacak, . çocuklar ve fet ispat ediyor ki muvaffak o-

Bu hususta kullan dan mıih- İmza j dir. , Neticede Darıilfmiun divaıu - Bu içtima Yeşil hilalin anneler sarhoş ve müsteıkreh' luyoruz." 

teı.r usuller vardır. Atlatılan Türkten sonra Terıkos ş"rkef r b mn mukarreratı ekseriyetle red ·hayatı için kıymeti bir alamet l)abalarm tekmesi altında inle-; Fahreddin Kerim bey içki a-

- Türk memurlar rum ve Bu .~aziyet dahilinde atla1:ı- şirgette Tü~k ~:ı!:/nc~,b ~· "olunmuştur. tir. Yann muhterem matbua- miyecek, insandan her fazileti leyhtarlığı ha'kıkında esaslı no-

!!ıu evi amirlerin keyfi muame- lan Turk memurun bankadan I 13 Ü tecavüz et 1'~ 1 ~.e 1 
" tımız on binlerce mıshalan ile çalan bu zehre verHen para ile tlar ilave ettiği raporunu bitir-

! , ;"le t~bi tutulrı.~lcta, izz~ti avrıl~as_ın~~n ev~l y~rin.e bir Gbide kalan yüzdı:~ı;:i~l~ :ı:. TIP FAK~L'J'~SlDE. • . . .1 i~d. d~anl~rmın toplandığı- Q?,Clllklar _da!ıa iyi besl:.necek, 1 miş ve çok alkrı;l.anım.şt~. 

llefısl-:111 rencıde edılcrek cekıl- gayn Tur'mn tayın edılmış bu- serisi rum ve Yun 1 d Tıp fakulıesı me..:lisının ıçtı nı, ıçkı aleyhıne etraflı ve vakı- nüfus cogalacak, tevelVidat a- Doktor 1brahım Zatı ve Sa-

llıcğe meı-bur bira'ulmaktadır. lunması, lıu muamelenin tasar- N . d .. 
1 
a~ 1 ır · maı Hukuk fakıi,tesının topıa- i fane sözler söylendiğini dünya- rasında aptallar, sarsaklar, fiye Hüseyin hanımın iz:ıhat-

,· 2- - Tü11k meml_l:rlar ayni ser- ruf ınaksadıı:_a çok aykrrı gaye- T:rg~rıp egı mı. .. . nışı kadar hararetli 5.,ıaha, t;e-: y~ ıı.~her ver;rek, Tü;.kiy~ı:_!ç: saralılar azalaca'·:. Tım'!rhane im alkrnlarla karşılanmış: Maz-

ı •te çalı an ve Turk olmamak- lerle yapıldıgmı anlatır. 1 d tu k yede yaş?~an, Turkıye- .;ırmiş.ır. Dıvan kararı nh1C1b1n k\ duşmanlıgının koklestıgını ler boşanacak, dunya şenlene- har Osman bey bazı grafıkler 

t ·ı başk:ı. l.ıir meziyetleri ( !) ol- Son günlerde Soviyct banka- e azan~n ve hızım sırtımız- ce ıluası istenen klirsuıer .. n lag herkes bir daha öğrenecektir.' c~'< !." göstermiş ve yeni idare heyeti 

llı;ıvan arkadaşl~rır •. dan liakal sında <1a bir .. hadise olmuştur. r~ zengın _?lan ecnebi şirket: vind:n hasi~ oıaca.~ vazıyet tet Ma~1ıar Osman .?e;t içki_ aley Mazhar Osman ~eyin _hara- ~ntiihap e~ile;~ müzakerata nl 

·. "S nl"ks<ın maaş almaktadır- Bu banka Turk olarak topu to- e_,ın, ecnebı_ ban~~lann, ecnebı kik ve tenkit oiunmuştur. Tıp htarhgımn artık butun dıınya- retle alkışlanan hıtabesınden hayet venlmıstır. 

1 ~. Bu yetmiyormuş gibi mıi- pu iki memura malikti. Bunlar- ~~esse~elen_n Turklere karçı ıaküıtesi tedrisatının matHıp se ·ı • -, . ı • - · H- - X. 

a ., en f-ıs lahrla ve umumi ta- ?an biri, g~en gün bir bahane gosterdıklerı bu.ha~ek7t pek de lametı muha a:.:a edebıimesı için ngı ı z 1 rası ava so~uvor \ laarif müfettişleri 

s· r.-uf boıha:ıcs.ile bu maaşlar- ıle, üç senelık memur olmasına a~l~şıl~ıy.an hır zıhnıyet ~:ıh bugünkü muvazcnc11iıı ihıal edil ~-·-. Havalar bütün tahminlerin Oiin Avrupa va ha re-

tla.n kırpılmak:?dır. Bu tasamı- rağme~ eline ı.~ ~nlük t~~~ s~I~ ~egıldir. Bunun sebebr ha- me~iıı.i!l mah:ı:uriu olduğu söy- Dün 1030 RU- aksi~e olarak gittikçe soğuma- , 1 t tt'I 

ftın yalnız . Tur~_. ~~urların n.~ venln;~ su~~tıle ".e ~~r .. su- sıttır • ,. . lenilıniş, mahzurlar sayımu~tır. ktadır. Herkes kışlık levaznnrnı. . <e. e. 1 er 

'; 1· !jına tesır ettıgını soy leme- r:ı muse':'ının mustehzı guluşle Bu Banka1;ann, Şı~ketlen? lçtimaın neticesınde divanın t k 1 n d odununu, kömüriinü temine ça · !-'Iaanf vekiiletı tarafından tet 

i.'e Eı:rum yoktur. rı arası~aa bankadan çıkarılmış b~~mda eksenya yerlı gayrı mukarreratı ademi tasvibe uğ- FUŞ 8 8y8ll f tışıyor, Havaların birdenbire kıkatta buluıunak üzre Avrupa 

S:ıbahları masaların üstünde 

1 

tır. Gende kalan ~iricik ~ük~n !urıkler b1;1Iunmaktadır. Yah1;1t ramıştır. 
soğuması, herkesi, haklı olarak ya gönderilen 3 müfettiş dun 

Bulunan mektup! de maaşından 20 lıra kesılmış- ıdaz:e makınalan onların elJetın . .. . 1 
telisa düşürmü'jtür. Kandilli- hareket etmiştir. Parise gidecek 

3 • ~ . ı ded r İst b 1 . "k ILAHlYAT FAKOL1ES NDE • 1 .. f . H A. B 

- Hakarete ugrayan, maa- tır . 
1 • . e un ar sıstematı • . .. . . . den aldığnnız mı. 'umata naza- o an mu ettış asan lı . eıks-

'l''~n ni~'>et<:iz tenkisat yapıl- Hepsi ne kadar? surette Türklerin aleyhine ha- . İlahıy~_t fakültesı meclısıde ran havaların serinleşmesinde pr~le, Bcrline f.H.l.:n Reşat Şeın 

d.ığı ıalde cekilmemeği bir pren Diğer bankalarda da Türk reket. etmekte ve onların yerine ~ıvan mukarreratını reddetıruş 
bir gayri tabiilik yoktur. seddin B. ile Tevfik B. akşam 

gıp meselesi yapan memurlar memur nisbeti, resmi kuyudata kendı hemcinslerini kayırmak- tır. . . . . 
- =• üzeri konvansiyonelle gitmişler 

l{ı nijn birinde', masalann üs- nazaran yüzde yedi ile azami tadırlar. ı Bu vazıyet gostenyor ki Da- geldiğini bo:sada ihtikar vukuu dir. 

liind-.: bir zarf buluyorlar. Bu yüzde otuz beş arasında dolaş- Bu zihniyC!ti kökünden kopar- rül~~nun divanının _mukarreratı 
na muttali olmadığını söylemi- Müfettişler arkadaşları ve 

ta~f, kücük farklarla, aynen şu maktadır. Fakat bu kadar da mak ve topraklarımızda bizıim fakulteler meclısıerınde tenkida ştir. Darülfünun maliye mü- talebeleri tarafından teşyi edil 

ııı~.alde<l-ir: olsa iyi!... • . . . ale!~i~iz~e bulunanlara had- ta uğramakta, reddolunmakta- 1 d~rrisi Ay.ni~ade T3:11s.in ~ey mişlerdi: 

Efendim: Bu azamı./. 35 ın ekserısı ha lennı bıldırmek zamanı çoktan dır. . . . hır muharrımıze demıştır kı: Tetkik seyahatı bir sene de· 

,, _İc;inde bulunduğumuz iktisa- demeler, kapıcılar, ikahve~ler- geldi, belki de geçiyor! Vaziyetin alacağı h~~ şekıl - İngiliz lirasının daha zi- vaın edecektir. 

t>ı·v-anla fakül tel erin arası ac-.ıldı '=c~~~ğı ılk ıçtımada . ~~~r~e~~!~ın;y~eı:~i~~!:~= J'alebe. -birliği 
y BiR MESELE fuu mlıcıp olan ıdıalatçdann Bınası Devlet matba-

------------· 
. _ . . Ayııiz~de 7 a~ıin 8. kambiyo alışı dunnuş, yeni ih- il • I? 

l 1 k k . 1 Ah. f'k .. 1 ] . d . k Diger taraftan yenı hır mese G enl d 1020 k kad tiyacat için şimdiki fiatlerle usına ııer 1111Ş m 

~ U . U , tıp Ve l a ıyat a ll te en IV8Il ffiU ar- le münakaşayı mucip olmakta- düş:~ tn~li~ lirası =~029: kambiyo temin edileceği hak- Sultan Ahmet Taş mektepte 

t dd t 
• dır. . . .. nış 20 paradan açılmış ve 1030 kında umumi bit" kanaat husule bulunan Talebe birliğine ait 

rera ıill fC e İl .. M~Unıd~r .ki di'."'an bazı k~r kuruşta kapanmıştır. gelmiş ve yavaş yavaş ihracat odaların Devlet matbaaıııa tabi 

&~e~ ~e . ı~temek~edir: Dünki temevvüçler esnasm- malJarmm kambiyosunun pi- matbaacılık mektebi tarafmadn 

Fakülteler Divanın mukan·eratını tedrisatın intizamını ihlAI K~nul~r il'ga edılince ~~tabi da !sterlin bir aralık 1032 ku- yasaya arzına başlanmıştır. işgal edidiğn yazıımştı. Bu hu 

edecek ınahiyette görüyorlar mudemsler de ka~ haricı ka- nış 20 paraya kadaı- çıkmışsada HükGmet, para istikran için &usta kendisie gÖl'ÜfCD bir mu-

' . , . l~caktır. F~t J:?a!'llfun!-111 t~- bu tereffü çok sürmeden kam- li2:nn olan iki mühim tedbirden harririmize Devet matbaaı mü 

ı.ı:~u·~rülak' fundet1:ğidiaovanın 1.~'!,C,:bedalı tirak ~~· limatnamesı mucıbince bır mu- biyo gene düşmeğe başlanu§tır. 1 biri olan bütc;e müvueneainde dürü Failı: Sabri B. §U izahatta 

b"'1 ~--- Darülfun~_divanınm verdi~ . ~~rrisin D~fun.~dan i~sali Maliye miişteşan Ali Riza ve.muvaffak olmuştur. Hük6me- bulunmU§tur: 

& azı mukarrerat ittihaz etmifti. ~ar'. bu f-!'ültedc:_ ~c~t kü-J ıçın şu şeraıtın wcudu Iazım.. dün Ankaradan para işleri için 1 tin azınile irthalit ve ihracat - Maarif Yekileti bize mual 

lau kararlara nazaran muhtelif nı~c:n haddi aaganye indirmek dır: yeni talimatla gelen Nurullah muvazenesi de yakında temine- limler birliğine ait odalardan iki 

kültelerin kürsülerinden bir te ıdi: 1 1 - Meclisi müderrisine ade Esat beyler geç va~e kadar'd~lecektir." Aldığunız malil- sinin verildiğin bildirdi. Birlik 

kaçı lağvedilmiş bulunuyordu. İçtıma çok hararetli olmuş ve mi devam, tetkikatta bulunmuşlar ve ban- 1 mata göre hükumet Bonıadaki de bize iki tane boş oda verdi. 

t Verilen bu kararlar dün muh 1 
i~~as~, yahut ilhakı istenen kiirl 2 - Derslerde liyakatsizlik, kalarla temas etmişlerdir; ecnebi acenteleri c;ıkannak su- Orada biz ne eşya gördük ve ne 

~lif fakülteler meclislerinde tet sul~ kal~Iması takdirinde 3 - !'Aüderrislik şer~fine gay Ali Riza bey son üç kuruşluk: retile esaslı bir tasfiye icrasına de böyle bir şey işittik Bu oda-

lt k olunmuş ve hararetli müna tedı:ısa~. ıntızam ve mükem- ri layik ahval ve harekat. tereffünün ehemmiyeti haiz ol- · karar vermiştir. larm Talebe birliğine ait olduğu 

a~ata sebep olmuştur. melıyetını kaybedeceği nokta- Halbuki mevcut m\iderrisler madığı borsada 15.000 İngiliz
1 Bunların borsada kalınasr nu bilmiyoruz. 

HUKU KFAKOLTESINDE sı ıs~ar~? ~üdafaa edilmiştir. den hiiç biri için bu maddeler liralık muamele olduğunu, bil-. hususunda Lozan muahedesile S· 1 11;-h.__I> 11. 

Hukuk fakültesi meclisi dün Kursulen lağvedihnek iste- mevzuubahsolaınaz. hassa Osmanlı. Ziraat. İs ve tayin erlilen miiddet bitmis ol- ,)( u .l >. 1!e 1 1 

~Oplannuştır. Bıı içtima;· hasta nen müderrisler, meselenin şah ' Şu halde kürsüleri lağvedilen Sovyet bankalarının kambiyo duğu için vazifelerine nihayet Seyrisefain müdiri umumisi 

11 
U!unan fakülte reisi Tahir bey 1 siyetle aiakadar olmadığını, Tür' müderrislerin vaziyeti ne ola- sattıklannı şimdiki vaziyetin· vemırk iizre Anka;adan emir Sadullah B. dün gece, geç vakit 

-.!_n mada bütün müderrisler iş Tıp fakül/esi meclisi milıfırrisı n · kiyenin ve memleket irfanının cak? arz ve talep kaidesinden ileri beklenmektedir. şehrimize gelmiştir. --=------

' • P o 1 itik a,, gazetesi bugü-n çok meraklı birtarihitefrikaya başladı.Bu tefrika meşhur Fıravun,, 

Lı 11 sefih hayatını anlatmaktadır. Yazan Kemalettin Şükrü beydir. Okuyunuz ta,rsiye ederiz. 
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ı:afaka lisesinden 257 Fethi Se- :

1 zayi B ey kazanmış tır. Yazısı · şehreınaneti ilanı 
sudur : 9İllJ11111111m ................ ..; 
· "31 inci haftanın en mühim ha Şehremanetinden: Topane-

l>RI"'. ~nır l •;< Jlll\'ET.T'q 
16 l\\nc-uc' 1 ·~.9 

DAl<FHA. E' An ara roCdc J. No 100 
Tclgrı:ı.f a'resl J\\fıilyct. lstanbul 

KAPPEL 
ı beri, komşumuz ve dost umuz de .. S~heyl b~y mahallesinde Çö l 
Sovyet Rusyanın hariciye ko- pluk ısk~I:sınde 3 numaralı da-1 yazı makinesi 
miser vekili Karahan cenapları' !yan yen ıle odası pazarlıkla ' Almanyada muasırı 

.. "'G~Mll JAlll•GS 
.:.~ ERNST LUBITSCll 

PROOUC';Tl()H 
' 

1 e-lf'fon nu 11 raları 

h·türbul 3911, :i~' '• 3913 

ABrJSl:' t'CRFTLLRI 
1 ıirkıyc ı 1 " lfariç için 
400 ku,-, 8GO /.;urr~ş 
75(; 1400 .. 

3 oylıf!ı 

uro Zil}(} .. 
6' •• 
2 ., 

Cc:Jen tvrak grrı \Crl'ınez. 

!\ ede! ... geçen r.uc;.hal i·" kur•1ştur 

< cıe \·e matbaa).. ;t ' !er içto 
n i.ı url et mu -3.C-'l edilir 

Gn h: -z :'Arların mc ulıreunt i;abul etmez 

BlJG'CNKÜ HAVA 
Dün ı.,,arct '"çok 8 en ıı b 

derece idi. llugun ruzgM poyraz ve 
hafi f yagınur ~•gın as ı muhıemcldi r. 

Tın1arhane ve otel 

nın memleketimi}:i ziyaretidir . satılac~ktır: • 
Bu ziyaret, çok vasi bir dostluk Talıplt;rı~. 2.~ / Ka. E. / 929 fennin en son 
tezahürüne i şarettir. Muhterem Cumartesı gunu sat on beşe ka- tahlserl 
komiser vekilinin bu ziyareti, dar !~azım müdürlüğüne gel- FRANSll: hükümetinin dahi takdir \e tercih ettiği 
ik i cümhuriyet arasında mevcut meıerı. "' ,. ,. Hafı·f, metı·n ve sağlam 
bulunan ve sarsılmaz esaslara 
istinat eden dostane münasebe- Şehremanetinden: Bedeli H "h t' t hh"t } ve taksitle Önü:mızdek i çar~amba •k> •m ı gala suvarcsi olarak 
t i bir k at daha teyit edecek ma- keş fi 1975 lira olan Feyzipaşa er cı e 1 aa u o un ur. dahi verilir E L H A M R A s i N E M A s 1 
hiyettedir. Esasen bu noktayı caddesinde 58 harita numaralı Türkıye umumaccntesi ; 

· 1 bütün dünyanın en bül'ük rcji,orü f:R"iEST LÜRIÇ tarafından vncudc Sovyet Şuralar ittihadı mecli- evın tamiri pazarlıkla yaptıra- '\.' Ş ~ORI\\'A'.'I; l•tanbul; getirilen dünyanın en büyük arti sti EMiL YANl~GS in en mu•zzam 
sinde okuduğu senelik raporda lacaktı:. . • şahese ri TAÇLI CANAVAR 
M. Litviııof, büyük Tüııkiye Talıplı;n~. 2.~ / Ka. E. / 929 1 t ~ 1 z· t B t ~ (SF.SLI ve SÖZLÜ) filmini takdim edecektir. 
ciimhuriyetile olan gayri kabili Cumartesı gunu sat on beşe ka- s an u ıra'l an asın an • () " 
~::ı:~~os!~n~af:~n':i~:t~ :-l;~azım müdürlüğüne gel- ~ariye'i J\levkii U N. . Cinsi ~e •m,ı ~ tarı fı!~1r~Ç~R ... •L'"!A~R!:.ı&ıi~O"'::~N;.~.•Ç-•A•R~L~~A-~R]1 

ld • b .. b t " " " I\emerhurgaz Turıuderc 2.4.4-0 lkı parçada 78 donum bostan ~ , ! 
o hugunu ve u. munase a ın Şehremanetinden: Aksarayda 7.13 102 dönüm tarla kuyu mesken ahır Pek yakında OPERADA Pek yakında OPERADA 
mu temel kombınezonlara de- fırın, kuyu dolabı ·-···- -- .... ··-

tabi bulunduğunu, dostluğumu- ~ada 1esın e op aP.ı ~a e- çarşamba günü saat ikide yapılmak üzre müzayedesi bir hafta etm 
ğil, esaslı ve devamlı şartlara Yu~u~la~a~a ~~ent Ç~~uş Gayn mübadillere ait balada yazılı emvalin ihalesi 18-12-929 [ ~~~N Ç~~~. J 
zun cidden takdire layık oldu- sın! ekl 4k!lumaralı. 1 ~~~:n pa- dit eilmiştir. Taliplerin pey akçeleriiyle bankamıza müracaatları. ~ Pe~,Y:~'.!12!.0PERADA .J 

n.. ki h · t fikim" • • " h ekt zar ı a · ıraya verı e'-"OK•u. '--~-----vun cum urıye re ız- gunu kayt ve ız ar etm en Tal" 1 · / K' E / 29 E lı ı "d" )"I" d • ~ ~ • •••••••....,~...., ••••••••••• 
ela bir haber okudum. Bazı de- kendilerini alamamışlardır. c rtıp ~n~. ~ 1 

ta. b. 
9
ka Yfta umum ınuuıır u unuen 1 o•rn-. ............... ~ .................. () liler timarhane dairesinden izin · · · · · mna esı gunu saa on eşe _...,._ .... M• •• •• "">~- 111 ".;..v'" ~----------- if 

1 .. d" 1 . k ki d . Cıha~ sıyasetınde kendını dar levazım müdürlüğüM gel- Darülfunun tıp fakültesinin viladiye pavyonuna llızumu olan ı: Önumuzdeki perşembeden itibaren ı~ 
ra~~y!:i:rı:~,~~:~k~mi:r:: h: hı-~~ ~t-~ı~~k bu .~f::~a~ d~t meleri. · yüz adet karyoı'.'- il~ ~z a~et b~tt.ani;:e. ay;x ayn olarak_~ı~nı mü- ı: M A J I K S t N E M A c I ı'' 

_ • WI., ur us mı. e, erı!1m . ar . . nakasay vaz edılmıştır Ka sarurun bınncı çarşamba gunu saat '• ~ berıhnaklebderklen ~~u hailde tı~ şılıklı ve çok samımı hıslenne . kHla~ındc namıahnfa mazdb~rtt vedHta'lhıç onbeşte ihaleleri icra edilceg"inden talip olanların şeraiti anla- !,t mar ane azı arı ıçın ote vazı- istinat etmektedir Sovyet ara- ıs c csın c m uz on o a c ı - .. .. . . . .. .. .• 1929 senesini neşeli bir surette tcdlin edebilmeniz için : 
f . . .. .. ı K d d ·ı· . . k'' ... ·ı l lamur 78 adet rendelik kayakçık eş- mak uzre •her gun levaznn ıdaresıne ve ıhale gunu de ıt K~HEN KELLi DENiZ HAMAMINDA :· eaını. goruyor .~ .. ay ıru a 1 a zısmde aın yuz mı yon arca çarı 3000 adet şimşir kaşık ve 680 a- idare encümenine müracaatları. ı• JB 
ve edıyor · Kendısıle muarefe ha1k bu dosluğa nasıl muzahe- det kayin kcrcstcıile 800 adet kebir ;• t 
miz olmak zevkini tattığımız Dr ret -.lı'yorlarsa Gazi M. Kemal ve 1100 adet aağir kaym dolap ile 2 Al 1d5e0t ı: son derece eğlenceli, gUlünçlü ve ncşcll komediyi size takdim edecektir. t cu • adcı Kışlık yün fınlla "" Mazhar Oıman Beye telefonla Tur" kı"yesinin bünyesı·n·ı teşkı"l yüz adet ayaklık ve lOO adet tek ve 1150 Yazlık fı' ld!koz fanı'lı OM-..••••ÜeeHeee ..... ......_eüeffiiôüeüee•••w 
müracaat edip bu haber hakkın .. .. 150 adet çift tezg8hlık tahta cem'an 1150 " Dekolte - - - ·-·- --· ........ ---·-~"'!,.. ""l::"'·-------·------
d 'kri . eden butun fereler de aynı sa- 9 kalem orman emvali 22 Ki.nunuev- .. . " n xxxxxxxxxxxn exxxxxxx::xxx 
d~ fı nı ıorduk. Şu cevabı ver- mimi hisle meşbudurlar. Litvi- ve! 929 ırünü ihale edilmek üzre mü- K 

1 
li~900li ~~t. Yazklık · tdırc ç?rap kt azılı li 1 ~ ~ Dün akşamdan itibaren 

ı: nof'un bu beyanatı,bu cihetle su zayedeye konulmuttur. .u e sesı ıçın ~ ar a cıns ve mr an y yer .. mamu .... tı M F L E K S İ N E M A S 1 
- Evet bazı zararsız hastala Ih h s nda mu"sbet 'ht" 1 İzahat almak ve malları görmek Fanda ve Çoraplar uç şartnamede ayn ayn olarak munakasa su · 
· · · · d "k' ava 1 1 ızaz ar · · ı · İ b ı " ·ı al k İhl 1 · 5 1 930 " Ü 14 d H b' ra ızın venrız ! Bun a şı ayet d d ek . K adı ıat ··yen talip crın atan u orman mu retı e satın ınc tır. e en - - pzar gun saat e ar ı 

edecek ne var? Şehirde bizim kay .e ec tır . . :ır an cen~p düriyetilc Haliç orm~. muamclit mc ye mektebindeki mahalli mahsusunda icra kılınacaktır. Şartna- M Ü N T E K R İ S T Ü r . d d 1 deli- lan ışte bu samımı dostluk hıs- murluğuna ve yevmu ihalcdcdc saat me ve numuneleri icin komisyona müracaatlan ve iştirak içinde e ımıze geçme en ° atan ı · · h"'kfun t' • k "ki b kt d ft d !ık b' d ki - Muazzam süperfllmln ikinci ve son devresini iraeye başlamıştır 
!eri hep toplamak Hzım gelirse . e:ını ~·ı e ~ı:ı-ız~ .. a~z~e :hale u~~mi~yo~u':a %urac~:~~~~ ~lan münakasa mahallinde hzrr bulunulması ilan olunur. ilaveten : SPOR VE <3ENÇI JK serisinin 2 inci tılml 
onlara hastahane mı yeter? Tı- ıçın ge 

1 ~r'. ısa 1':1ı_ı11 ~· n- olunur : p ı 11 11 "d" , .. ~ d E l R F U T B O L M A Ç I 
marhanemizin otel olduğuna k~:ada haı:_ıcıye .'."e}cilımızle "..e - . ---:- . os a ve C nra evazıın ınuuur u unueO,' ~ Her ıkşım ROZITA BARIOS ve KASTROLl\Rı'.'< r!pcrtuan 4 r b" 1 b" k dıger eı1kanı hukumetle go- İrtihal : Tıcarct ve Nafıa Nazır es- ~ "" • 
ge ıncek .0 ! e ~~şey yto dammka rüşecekleri gibi lstanbulda da bakı merhum ~il:'ni Paşa a ilesinde~ Ankara telsiz istasyonlar. için kapalı zarf usulile 40 ton gazoyl 8%%I%%%%X%%%%t t%%%%XX%XXXXX 
yatma 1ç.n muracaa e ece . . 1 . ' ve merhum mırliva Mehmet Hu!Usı .. k k l M " k 21 / 12/ 929 t "hi ·· 
eti dostu yatıracak yer buluruz! Gazı hazret en .tarafından ka- Paşanın refikaları ve İstanbul Def- muna asaya onu muştur. una asa an ne musa- •••••••••••••••••••• 

bul buyurulacaktır. Bu hayırlı terdarlı ğı üçüncü şubesine memur A- dif Cumartesi günü saat 14 te icra kılınacağından taliplerin bu : Bu gün : Tc;ıebaşı ti • 
HAYVAN FİKRi YEDİ ziyaret ve temaslardan istifade rif Bey haremi h<.nımefendinin hala baptaki şartnameyi görmek için her gün ve münakasaya iştirak :. npEoı elNEM'elND' :· ı $EHREHANETI yaırosusahpinü 

Bu acel' ucayip söz Vedat Ne ederek iki hükumetin ticari ve !arı Emine Mevhibe Hanımefendi a- için de tarihi mezkurda lstanbulda Yeni postanede levazım mü U Jlll O Jll) Jl ~ s .. ı 21 130 d• 
dim dos tumuzun yeni yazdıg" ı ., d', .. eb t k t" niyen maruz kaldıkları hastalıktan dürlüğünde müteşekkil mübayaat komisyonu riyasetine müra- •. DÜGI .AS EAIRBANKS ın 

1
• ıı.ttısa ı munas 1: .mı a ı e- rehayap olamiyarak 14 - 15 Kanunu- caatları. • - ı •lnız mual· 

ve Dari.ı lbedayiin de bu hafta saslara raptedecegız. Heh hal- eve! 929 gecesi irtihali darubeka et- rı~otorcu aranı1or =:' nseEsftıM'llİJHVCMllsnöszılüE~-~~~ i 1 lım i erc ve sahneye !;oya::ağı bir piyestir. de bu ziyaret Ankara ile Mos- mişlerdir. Naaşi mağfereti nakışları !~ talebeye 
Piyesin i minin ne demek oldu- kovayı iktısadi bir teşriki mes- dün ikindi ~ı:ru mütea~p Eyüp ı !ayvan, Fikri 
ğunu ıoran bir dosta izah ettim: . . . b' b" . k ki t Sultan ha.zretlerı cıvarındaki aıle ma- ll 

. aı ıç.ın ır ınne ÇO YaJJ, aş ı- kpreıine defnedilmiıtir. A!lah rah- o l 1 ~ il 1 1 ~ • 0 •••••••••••••••••• 1111 ye 
• -b Bkır haybv~nf .ak~ıkmb lı'' açık- racack ve arızi sebeplerle müş- met eylesin. oyıe emıirıvo arı ya ı·nıan arı unıunıAı ,. aresı'nden·. , • • • • • • ••••• ' ıl 3 pcrdo 

ta ıca ı nuş ır ı ır u muş ve 
1
;külat gösteren ticari münaseba- il J fj U • y il F d k • 11111111 Kadın, Polis yemiş! 'ı trmız müsmir bir neticeye bağ- Teşekkür Mersinde :Jeneratör vagonunda mevcut Dizel motörünü ida- • a er oru Jl ICI • olurSL-

Ama.n lnr.deş.in_ı! <?ne ot~an !anacaktır. Bu hattı hareket, ta Varliyan, Lütfyan, Cidecyan, A- re edecek bir motörcüye ihtiyaç vardır .. Yevmiyesi göstereceği • OPERAd • · l perde 
samana • b: r fıkirmış! dedı ve kip etmekte olduğumuz iktısa- gopoviç "Noıliyan garibyan aileleri liyakate göre tayin ve tesbit edilc.-cektir. Talip olanların, imtihan •yakında 8e Yazın : Vedat Nedim bey 
omu.:ua:.ı sılkerek gilti. di inkişaf gayemize de muva- Maks~~ Narliyaı;ı efendinin v~fati ~arı !cra .. et~ri~~~k üzre Ankarad~ki~erin iisasyon otelinde Zat "\ • • • • • • • • • • • • 
AY AK K i RMA • 6300 LiRA fıktır. Bu ziyaretin her iki cüm- dolayısile .gerek bızzat gerek t~hrıren ışlerı mudurlugune, Istanbuldakilerın de Haydarpaşa İşletme· .--- - -------· ·-___ •••• ____ -~il 

• . . •. beyan taııyet buyuran dostlarına arz M" f ttı" ı · • · ( "h t 20 12 929 t ihi' k d ) ·· 1 • • • • • • • • • • • •) • • • • • • • • • • • • • H ' ı k G hurıyete bahşettıgı fırsat saye- te•ekku"r ederler. u e ş ıgıne nı aye • - ar ne a ar muracaat1an. . ~ ..... --. .. ·-·-·· .. ·---· •·~··--·-·--.. ·--~ ! atırmızc;a o sa gere . e- , - ·• J Ü Z V p A D İ L L A • çen sene Gal::ıt a sarayla Fener sinde 1927 de imzalanan dost- IsTANBUL ViLAYETi ı. CJ •ı' 
bahçe aras.nda yapılan bir fut. lı.rk muahedesi - hatta onu iRTiHALi MÜESSiF DEFTER DARLJK JLANATI ! ve refiklerloin yeni programı 
bol lnu. sab'l.'n•ın ., ı" k1· ta raftan takviye e<l~cek bazı ahkamın i- . Trabzon ~ktisat M.üd~rü Fuat N~- ;•. M h d 1 1 •.ı • • ~ • . . . d .l hıt, Muharnnden Alı Hıkmet Nahıt eş ur ve ehaUr span yol bcstekln JOZE PAD LLA bu giln 1 yaralılar o mcş idi. Bunlardan lavesıle - tecdıt e 1 ecek ve ve Mühendis mektebi son sınıf tale- Semti meşhuru mahallesi sokağı numarası nevi kıymeti 

1
!• programını U milen değişti r i yor. J\iüsvü Padilla bugün pazartesi günü •l 

bi ri de Gn13.tasa .. ayın maruf be- T ü:kiyenin harici siyasette güt: besinden Ziver Nahit Beylerin pederi Muhammin lira ,•ı saat 21,30da JIRANSlZ TiYATROSUNDA verilecek büyük galı mü· •t 
ki Mehmet Nazif b: raderirr.:z - tüğü sulh çülük prensipi bu sur ıE.sbak Sinoıı mütesa.rrıfı Hüs~yiı;ı Na- T ophan e Sultan bayızıt Yenişehirli 54 Hane 4000 '.•• samere<inde ve mükellef dekorlar içinde çal acağı ye"! şarkıları, heye· 'ı•ı d Ze' · ·ı etle birkere daha tebarüz -eteza hı t Bey İrtıha lı darıbcka etmıştır. Ce 1 dıı •1 on ,ıgur •. e ~ Ki 1 e çar h . b 

1 
k B" .. ı nazesi dün sahrayiccdiddeki makpe- E vasf ve müştemilatı: 1• canlı tangolan di nl emeğc davet eder. Sevimli a rrisı Matmazel Ferera ı•ı 

pışırken a;ağı kırılmıştı. O za- ur ctmış u ~aca_ tır ~ utun resine defnedilmi,tir. Cenabı hak rah Zemin katında camakanla bölünmüş mermer taşlık çamaşır- j• maruf oes,e~Arın Fran sı z şarkılarını tag•nni edecek ve bütün trup ı•ı 
mandan b.::ri ku ık tedavi edildi bu fayda!~ netıceler.ı ?oguracak ~et eylesin. - !ık bir oda küçük bir bahçe birinci kat üç oda bir sofa bir hela 1• beraberce AF\'0:-1 RUYASI fcerik balctosu icra edilecektir. •ı 
ve ço .• tnn hastahaneden çıktı 1 olan bu zıyaret bu ıtıbarla haf- p · .. d .. ikinci kat üç oda bir sofa ve hela üçüncü kat üç oda bir sofa ve he :• Fleur IYAmour, Ça c'est Paris, La Muget del Torero şarkılan •ı 
Oğrendun ki Mehm~t Nazif, b~ tanın en ':11~,him haberini teşkil ıy~uıgo ınu urıyc- la dördüncü kat bir oda ve daracadan ibarettir. j• Marnıaztl Ferera nı n dı.. •ı 
işe sebebiyet verdi o iye Fener- etmektedır. tinden: Semti meşhuru mahallesi sokağı numarası nevi kıymetai ı• Saşa Cudin ve I<:nrike:ı Pedera nın b Oıün yeni arjantln tangoları nı • 
b3.hçcr. İn l:a;:ıtanı Zeki aleyhine v , l l 7 inci tertibin 5 inci l:P•ide liste- muhammin lira ı• görecej!;iz. Şun uda haıırl ayalımkiyeni program yalnız üç gün oynanacak •ı 
6300 füalık lazmimıt davası aç x ent neşr ya sinde mürettip hatası olarak: Tophane Sultan bayrzıt Kılınç Aiilpaşa 147 hane 3500 İ• va Mösyü !'adili• ve refiklerinin temsilleri çarşamba akşamı hlt•m •ı 
mış. Zekiye bu hususta:.:i fikri- "90" lira kazanan numaralar hane- ' Müştemilat. lii b0:lacakıır. • 
ni ~ rdum. Sa ış san'ati sinde, "40" Binler sırasınua "*"···-' Kapıdan g irince ufak bir taşlık sağ cihetten birbirine ·=-~·=·---=·=·-·=·=·=·=e:t t:'.!:•;:~'.)=•::;x.!11 •. ~ .. ~ .. .!ll=-:o 

- Ka!:Jeşim, bi ğ bacak kiğı- olarak teb'edilen numara "41,152" muttasıl iki oda m utbah bir hela çamaşırlık bir nuktar bahçe bi- 11""""" 1111111111111111111111111 '~ •""1111111111111111111111111111111111 
ğı için t>J~O liğa tazminat iste- Gassonun en son eseri. Müba suretinde, rinci kat küçük bir sofa dört oda ikinci kat keza bir sofa bölme :_·_:

11111111111111A"""'N"""'A""""o"'o""'"'L"'"u"""""""'""1

:::_·===.·· hat beyin en son tercümesi. Gas "60" lira kazananlar hanesinde nİğsc b:_ • ı !; i kalbi kığ ı lan- h . "b" b d k • 26, Binler sırasın•la .. 56.599 .. olarak suretile iki oda ve aynca birbirine muttasıl iki odadan ibarettir .•• 
l · · 1 sonun er eserı gı ı u a ço B l ' d f ·· t ·ı · 1ı k · h 1 · ·• ağ n~ ıstesm . muharrer numara c2o.599• suretinde, a a a evsa muş emı atı yazı ve ıymetı mu ammene en ya :: •• 

Zekiy" tanımıyanlara söyle- güzeldir. Türk i ş adamları Türk ve yine "60" lira kazananlar hanesin zıh iki bap hanenin mülkiyeti;: 3-12-929 tarihinden itibaren yirmi :: :: 
yeyim ki; numa ileyh (r) har- Tüccarları, mağııza sah ipleri de c59> Binler sırasında "29.804" o- gün müddetle müzayedeye vaz edlmişti r bedeli ihalenin nısfı:: SJGQRTA ŞiRKET[ :: 
fini (ğ) g.Li söyler ve bu kibar· müdürleri, ve satıcıları için en !arak yazılı numara ''30.206" suretin- t arihi ihaleyi müteakıp on gün zarfında ve nısfı diğeri bir sene :: :: 

lüzum! b" k"ta t de , ta•hih edilecektir. d :: • lığından dır. FELEK u ır 1 P ır. • - sonra alınacaktır. müzaye eye iştirak edecek taliplerin bedeli :: Türkiye iş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 5: 
1: , ı·ı h SATIŞ SAN'AT1NİJ• Darıca belediyesi için 260 metre muhammenin yüzde yedi buçuku nisbeinde teminatı muvakka- :: :: 

!L:_epıı B (d. 3.d uı , okuınnmak her tüccar, her tulinde 7 santimetre kutrunda demir te itasına ve müzayede kaimesinde muharrer şeraiti kabule mec :: Yangın • Hayat • Nakllye - Kaza • Otomobtı. - mes'utlyo- §~ 
T .. k ( d l ğ dükkancı ve her tezgahtar için su borusu mubayaa edil eceğinden ta- burdur. Taliplerin müzayedenin hitamı olan 22_12_929 tarihine :: maliye Sigortalarını kabul eder. •• 

Uf - - US OSt U U şahsi ve milli bir kabahattir. A lip olanların 25 kanunuevvel 92 9ak- müsadif pazar günü saat on beşe kadar Beyoğlu mal müdürlüg"ü :: Adrts: 4 lincU Vakıf han lstanbul 55 
h S b h şamına kadar kapalı zarfla l)arica be- • • 1 •: ll'Iektepl' ler müsabakasında ga a ri kitap anesinden ara nde müteşekkil satış komisyonuna müracaat eylemeleri iian olu :_:_ Telefon: lstanbul - 531 Telgraf: mtlyaz :.: lediyc riyasetine müracaatları ilan o- -

31 ı' ncı· lıa 't~ ikincilig" ı'nı· Daru"ş- I yınız. • •• • 11111111111ı111111ıı1111111111111 ı 11ııııı.. .ııııııııııı ı ı ı 11111111111111111111111111111 ... ~ "" lunur. nur.. ,,,, 11 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,J11"11 

"/l,/.lıyet,,lıı tefrikası 11 - - - -- - --gene mesele yoktur. . ı hak~mı haiz de~.il~in. . B_ir çok ~i§i, saadeti1! m~te- kat ~eri gels~!l· .. Ona sen tilki !ar, mÜdafa~ için~-kafi gelir· 

1 

Ortamalı bır kadın Şefiği çok Eger varsa, gorursen, te'hlı- 'kabı! emnıyetten dogacagına dersın. Bu sozun çok hoşuma !er zannederım . 
tutamaz, bir aile kadmı ile de, keyi uzun tafsilatı i. le bildirme- kanidirler. Bense bunun tama-

1 

g'.der, çünkü kendimi kürçü Hürmetler kardeşim. 
· Şefik uzun ı:nUddet uğraşamaz. 1 n~. ~~ isteme.':11. M~ceraları1! 'en mil~ zi~~ına kailim. dükk~~ tel~~~~ ederim. Ihsan Şefikten Şadiye 
ı O maymun ıştahlıdır, çok koşar kuçuk teferruatı agrzdan agza, Bır bırınden tamamile emin Şefıgın, donup dolaşıp bana Hamma 
çabuk y~rulur, ?~rhal usanır. 1 kulaktan kul.ağa yayıl?' ve na- olan karı kocalar, acınacak in- gelı;ıes.i~e öyle al.ışt~ ki, bu da JO Ilı:.Eıı aı• 
İ ~ te bcmm tahmınım bu. sıl olsa bana kadar gelır. Bunun sanlardır. benım ıçın ayrı hır saadet oldu. Manıaalı Hanımefendi, 

Fııkaı h;:n t:ıhminimde alc.la- için zahmete katlanma, bana Beıı bu karı kocaları;. ~ok acı·· Bu sefer, bu sıtadeti.mdeı:ı Kartınızı aldım. Teşekk;.ttleı 
n:•hilinm. Belki bu düşünd~lde-~va;iy.eti_ tek keli~e .ile ~ildir. ıım. Kimbilir biçarelerin ne ka- nıahnım kalmak iste_nıem. E~er ederim. Yalnız içime merak ol· 

1 rım_yanlıJtır. ~~le se~den r.ı.c~ ~at~~ bır kart1? uzerıne bır ına- dar canları sıkılır! Dünyada hu- a~det ~.demey~cek bır halde ıse d?. Acaba neden Saroha_n~an 
~~~~~:S~J-i==~!.;~~J6~~=~1::::~J... Galıp. ~~er bır tehlıke gorur- jJuskul«T• harfı yazıp yollarsan zuru kalp ile yaşayan insanla- eger boyle bır şey . sezersen bir manzara göndermedınız? 

' . . . . . •sen beı;ıı ıkaz e_t, he~a~de bu hul kafidir. • . .. .~ . rın esnemekten çeneleri gevşer. deııl:ı.al majü.skül «T»yr postaya Kordonbuyunun resmini gön· 
Bır kaç ~amandanbe~i, o p~k bana b~~lı .~tmemek ıçın gı<lıyor s~~t~lci do~~lug~.ına ıtımat ede- . Ben, saad~tıme _d~şk~ bır Kalpte biraz endişe olmazsa, at. .. derm~k neden .ic_ap etti? Yob;ı 

yakından aşması oldugum go- Sana gonlu dolgun gelecek ve ~ılırım degıl mı? Yuvamızın da !kadmım Galıp. Şefığı degıl, sa- yaşamanın manası kalmaz. He- Sakın mudafaa?Iı deruhte e- denizın hasretını avundurma!~ 
nü! buhranına yakalandığını se- ka lbini bir ne.feste . boşaltacak. gıl'?~sına razı olmıyacağına 

1 
adeti~i kıs~anırım ve bu saa- yecansız ve endişesiz çarpan dip Şefiğt; ~a.~ıha~ ... vermeğe için,sa hillerin resimlerini rr 

.ziyordum. 1 Senden hiç bır şeyı saklamıya- ı emını~ · ı de1:e kimsenın uzun boylu engel kalbi al da rafa koy 1 I kalkma. İşı butun butun bozar, toplıyorsunuz? ... Eğer böyleyse, 
Süheyla zamanında ne halde cak, her şeyi anlatacak.. Rakıbem (nC: .tuhaf sıfa~ bu!) t olm~sına. tahammül _ede~em.. B h h" b" Şefiği çığnndan bütün bütün kartıma uzun uzun bakın. Ben-

c.lduğunu hatırlarsın ya?. İşte Sen, bütün macerayı bılecek- kurnazsa, felegın çenberınden Fılvakı yekpare bır saadetım . en 
1 
aya~ta ~\ ır f~~yd~.n çıkarırsın. den geldiği için değil, M,.,,...~· 

l ene ayni halde i çatık ve dol- sin Galip. Bana Şefiğin gönül 1 geçmiş bir kadınsa, Şefik ken- 1 yok. Fakat bu lehimli ve ekle- ernınb?l ama ?'°· e e Şde. ıgeG.~r Kendi müdafaamı birak ken- ranın ve Adaların resmi oldut ··: 
. f d . d d" . f 1 k d . b d r 'd t de .. k d' gun ı e emnıyet etme ım. oz d" K 1k l" . i ın. esrarını aşet emıyorum; e- ırn aza aptır ı ıse ana er- me ı saa e e şu re ıyorum. d fak t h 

1 
. rul. . ım yapayım. a ar ge ınm için ... 

Yalnız bu sefer telefon mü- sem bile yapmazsın. Yalnız sen hal haber vermelisin. Saadetimin her kınlan parçası- Y~~ :1~ d . a ~ etı . uyesı- , ve ... ne yapacağımı pek bilımi- Siz gittikten sonra ben artı lı. 
,,ıavereleri, mektup falan yok. rden bazı şeyler rica edeceğim.. Pekala bilirsin, Şefik benim 111, yerine kenetledikçe mem- nııŞd-~~ ~ma ~a p ettım: b' yorum ya, fakat herhalde yuva- denize bakamaz olmu~tum Kö'l 

,• K~dının kimk ol~tuğunkukdadbil- • Bu ~.:ferki kkaqı!lın ki_m oldu- ~ocum<lam olduğu kadar da çocu- nkunkmol~yorumb 
1
• dıAmma5 artı1 il ruhu~~ ı!eie~:egi:~r;f;1da~~ 1

1:1ı ve rahatnnı müdafaa ede- rüden geçerken gözlerimi ·kap•· 
, mıyorum, ço mu aya ız av- gunu ogrenme ıstemıyorum. g ur. or aga aş a m. ene er d d rım. . yordum 

0 
kadar bana sizi h~· 

ı .ranryor. Doğrusu bu. hususta e- Onun kim olduğu beni alakadar Onun günül macerasını karı- geçtikçe saadetim düşecek, par:, a umıuyor · Sekiz yılın hatıraları var. trrlatıy~rdu Fikret· «Deni"' 1
• pey terekki etmış. Bıraz da Tuz etmez. Sebebi: Eğer ortamalr sından gizleyebilirsin, fakat an- çalanacak yapıştınlmıyacak bir Varsın durmasın, ordan ora-ıGönlümün her gün biraz daha ' ( '. d") 1
'-· 'laya gönlünün dolğunluğunu bir kadınsa mesP!e ynk. değilsi' nesinden tehlikeyi aak.lamak'ı hale gelecek deye korkuyorum. ya uçsıın, gezsin, dol3Ş8111 •• f•-ıartan şef.katı var. Herbal-de bun , llıtıne 1 

l 

\ 



Saçları dökülenler ve başında kepek olanlar 

Ve dökülenlerin çıkmasını arzu edenler 

P S ıLI "RI 
serici' re lr. 

Tcı: ~.·sn tıkviye 

c er. 
~ z-c:mı ., ~ 

depolarlDda 
sat dır. 

VALDA 
U\lfH~ 

d#ılriı"ü u!,l' ııllııJı 

!LAN 
İstanbul Tramvay Şirketi, bali ha

zırdo mer'i ola.n ye§İl kaplı Tramvay 

p:ısolnnnın 1930 senesi bidayetinden 
itibaren muteber olmayacakla,.ını pa~ 
ıo har. · !erine arzeyler. 

Tramvay paıosu ha.millerinden bu

mupta p:ı•olannı tecdit etmcğc h:: k 
1 ırı oldu&uDu zannet' nlerin vaktü 

z:ım:ını ile Müdiriyetc müracaat et· 

1 melen rica olun r 
lıtanbul, 1 Kanunuevel 192!1 

j MODIRIYET 

AMA 
Dr • H . ŞıNASİ 

Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 

jj'lı:::!=::;~~~m::m- liiiiiiiiiB.:\KTiıniY(~f;;~ 

Seypı' se ain 1!11 Dr~Al~~~~o~oıMI 4X 

...___ J~ __ t___ Bakteriyoloji laboratuvarı 
, \! -kez Acent•!l; G&latı kı!prtl Pek dakik kan tahlll!h 

''11"da, Bcvo~lu 235l Şube (Vaserman teamUIU, kUrey· 

"•:ıte!! Ma>mudir• Hanı altıtda vat tadadı, tifo vo ısıtma 

:.ı~\ı ıl ı. W hastalıkları te11htsl , idrar, 

H,Jıl!lfiya nostası balgam, cerahat tahlllah, Oı-
IYLUU ~ tra mikroskop! ile frenıı:t ta-

r" mr., Pnzar, Salı, Çar- harrlsl ve sütnine muayenesi, 

•aı .. ba günleri idare rıhtımın· D!vanyolunda Sultan Mahmut 

•lal' 9 da kalkar türbesi: No. 189 Tlefon Is. 981 

----~ 

l ~ ı gTıf SÜ f' B 1 p O S 1 UI 
'\ • • 1 

ler·r )Yapurı. 17Kftnıımıevve 

'alı 17 de Sirkeci rıhtımından 

har .. ı ~tıe Gelibo!u, Çanakkale, 

Kuç kkuyu. Edremit Burha· 

n'v~. Ayvalıı:ta !(ldecek ve 

°'."''- ;te mezk"• iskelelerle hlr
"~te Alıunolu.~a ug-rayacaktır. 

ı;e!ibolu için yalnız yolcu 

~lınır, ük alınmaz. 

~==~~·-aartın - <:ide Postası 

HlLA.L 
~•p•ıru 16 Pazarte~İ 
k4nunuevel ' 
~nü akşamı Sirkeci rıhtımından 

hareketle Ereı\'ll , Zonv;ulcla k, 

ba•tın, Kuru..:aşilc, Cide, lnebolu 
1!kclelerlne azimet ve avdet 

tdecektlr. Yük ve yolcu için 

~irkcclde yeni handa 1 numrolu 

ıcentasına müracaat Telefonu: 

tanhul 3 ı 05 

i 11·~;. y kup Zade Ve Şeriki j 
Vapur Acantalııtındım: 

. Karadeniz lüks ve sür'at poslası l 
G e vapuru I' erz l <) kAnt.ııııcvel 

19'<!9 Barselon büvük mükAfaMı da 
kazanmış olan 

Piyas:ıu.ı ~..ı.tılan saatler meyanıda 

lO büyük mnkf4ata m•lik ol•n ye
gane saaıtır. 

Umumi acentılan: latanbulda 
Çarşt\'I kebirde 

N.K. CEZVECIYA,"I ve mahıumu 

Doktor S. Fresk o 
Müvellit ve kadın hastahk-

lan mütehassısı 
.... onsültasyon saatleri: 14-17 

Beyoğlunda Sofyah sokağın· 

da 32 numaralı Mayidis ha
nının 2 numaralı dairesinde. 

Telefon: B. O. 2917 -
---'""'.=-----

' •k,a:~~ı~:~l~h~mın-l VE~J,!.~ı~!Zİ~E 
. d•n haraketle (Zonıuldak,lne- ı 
· boıu,Gerze,Samsun, Onye,Ordu KÜRK 
; Glreson, Trabzon, Rize, Ma· 

; Pavrı vo Pazar iskeıeıertne MaololarıHIZI 
\ •ztmet ve avdet edecektir. ı pexin prara ile 

Tafsilat için Sirkecide Yalı 1 
almayınız, 

l<öfkU cadde~inde KUçllk Kır 1 nıanazBIDIZ~B 
lade Hanındaki acantaeına I Y U 

llı!iracaatlan. Tel: let, 3118 1 staksı'tle 
--.!Uccarana teshlllt gösterlll~I 

NAl'.\İ \' APURLARI 

lzmir Postası 
Seri, tuks ve mu• tazam olan 

ADNAN K&n~~~1~elin 
16 inci PAZARTESi 
&iınü 16 dl Gal&ta rıhtımından hıre

lttie ( lzmire ) ve Çat)&mbı günU 
lıtııirden lsıanbula horeket eder. 

Galata Gümrük karşısında Site 
Pranaez h&nınd• 12 numaroda Umu
~ &cantalığın• müracut. Telefon 
•yoJılu: 1041 

........................ 
~ADIIiZAlJE BlHADEB-

LEH VAPURLARI 
!\AHA JJEi\IZ MU:\T.A 
7.A 'r V F. LO KS POST ASI 
llıt haldetl hava hascbile hareketi 

tcchhur eden 

in önü 
Pazartesi vapuru 

I~ kAnunuevel 
ıı:UııU ak•amı Sirkeci rıhtı· 

tııından hareketle (Zongul· 
dıık, lnebolu, Samsun, Ordu, 

Giresun, 1 rabzon ve Rize lake· 
lelerine azimet ve avdet ede· 
Cektır. 

üzere 
satılıyor 

lstanbulda 

Ma~ınut 
~a~a~a 

Kürkçü 
Han 

Telefon 
lılanbul 
1685 

G.BEYl(O 

I , Tafsilat için Sirkecide Mea 
1ııı•det hanı alhnda acentalıtına 

Uracaat. Telefon:lstanbul 21341 

Saatçilik Meminl ha

yıett• bırakan ve 
dünyaca fevkalAde 
bir şohreti haiz zarif 
dakik ve ucuz 

MEGA 
~esaJerl Marltlm vePaka 

lınnpanyalarıo vapuru ile 
Güzel seyahatler 
1 !er ha[ ta "Marsilya,, ya ha

rek~t eden rnpurlar Pire ve Na

~ııli lımanlarına dahi uğrarlar. 

rafsiliıt almak üzere Karaköyde 
1
"lrant Rebul ve şürekAsına mü-

1"caat olunmasLTclelon Beyoğlu 
~03-204- ı 704 

saatleridir. 
Acenta ve depozlterleri lstanbul 

Çırşuyu kebir. 
BOCOS K. ARAPYAN 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
ve göğüs hastalıkları mütehassısı 

doktor 

~Y~~!Pve~b~!?1 tcı" 
SUleyman apartımanındaCu· 

11ıı•teııl. Paza•tesl, Çar• ... mb• 

Fuat SAÇ SUYU kullanınız 
lstanbul Bahçeıi:apıda Zaman ecza deposun a satı ır. 

Ali Fuat eezanesidir. Muhterem müşterilere ~ol:ıylık 

fian 150 kuruşa tenzil edilmiştir. 

cposu .,. i~ c 
<.ılmak üzere 

ASRİ MOBİL YE 
Mağnzamızda her keseye uyj!:un yatak, salon, yemek 

ve yazıhane takımlarlle ka•y >lalarımız rekllbet kabul 

etmez derecede ehvendir. 1 r ziyaret iddiamızı ispata 

l.Afidlr. 1 tanbulda Fincancılar yokuşunda No 27. Telefon: 

lstanbul 3407. 
Arzu edenler maltazamızı sercestçe ırezebillrler. 

AHMET FEVZi 

Bu Uzun. ue af Çak . .şasi 
şlk karoseri için idealdır. 

Bıiyllk vileslerle gıderken virsılardan 
ve f•na yollardan emnıyelle geçehıl

mek için Oakland'ın şasısi uzun, ve n1t>r· 

kezi sıkleti gayet alçök olarak ıınal 

dilmi,tır · 
Bu ŞöSi Ozerindeki Fışher kn•o<t'ı'i" 

Oaklandın hututuııa bir gtnç kızm lara
veı ve kibarlığını bahşeder. Vt.·nı ı·uıl~·a· 
ıörO onu en so:ı modellerden ıetrık etlırır . 
Sehirde. başi:ı:ı arabalar aru,ıntln,, r~ a 
İıir yokuşta viraj alırktn Oaklıınıl" <lık
kal edlnıı.. Pek aı araba 0111111 l.:H~lar ''" 

,., conlıdır:· Bır tecrUbe vapın11. lltl\ uk 
vilesl• vıraı\ar alınız. yal·ııl hoıuk ~ol· 

Oakland • • • 
TÜRKIV'E ACENTALIKLARI 

K•dı Ztıde MebmctSc-nlh1 lky 
lıtanb..al-Seyotlw., T•k.lım-MiUi G•r•i 

MOrtlıZadeMebmetHayn ve Ali'VthMebmttAI 
GA~AY~TAP --

Raılb Zad'I!' Bırad•rl<r.ADANA 

lttrdan ·"ııratlc geçınıı, bılhas'\a ha~·ırlnr· 

du ınotoı un buvüı,, kıı\\t>I ve k1tl>İIİ\e-

tını ınllsahede edeceksinıı . . 

.\kselc-rHlor pedolınk lı;ısınc-a, ku\·\f"l· 

tı hır mıkn11.1ı-.ın C"aııhr ıntt ıahı ınuır. ~·· 

hı ınoıoıun hlııuu k.u,-,·eHntn nRsıl h·

nıerktıJ' <"tllHinı hı..,sedeı-eksını;r. .... 

()akhtıui &C"enlrılıftı s11t" arAbanın 1111:1· 

li\l':-.111d~ ,.e,a ak~nıı •ıdrı zuhuru 1111ıh· 

ırıııttl J..11-.ur.l;ırına L.ı.rşı tur -.t~ıır tt·ıııı· 

nallı ofduı.:u ,.f' \·ıuft"lt lttt.:'\ıllt'rll" -.HllO 

ılHhıhut·'-. u-.ulu hHkkıııtla ,,,ııh 111;1·11-

uıal 'ert'l't"hltr. • 

Yağmurlu zamanlarda 
Ve hatta hrhnalı havalarda, pasajlara 

ve yıı balkonların altına sığınmağa 

tuzum yoktur. Zira: 

En birinci nıalzeme ile inıal 
olunmuş ve Muflon astariyle 
empermeablize bir hale gel
ıniş gayet modern ve kusur-

suz bir biçinıde 

EKSEL iOR 

PARD~SÜSÜNÜ 
Giydiğiniz takdirde bila 
perva yürüyebilirsiniz. 

UCUZ-PRATiK-ŞIK 
BIUlmum levazımatı lksnlyenizi yalnız 
Galatada l{arakOyde Poğaçacı fınoı 

lttlsalindekl muhalloblci~ln Ustllnde 

EKSELSiOR 
Bü)rük elbise mağaza
sından tedarik ediniz. 

Kadııı, erkek ye çocuklara mansus kostüm, palto, pardesü 

ve muşambaların en münta\ıap çeşitleri mevcuttur. 

• Tedivatta teshilat ~ . 

Kağıt ve Karion oıü~aJaası 
Tüffin in~isarı unıuın ınii~ürlü~ün~en 

Kapalı zarfla münakasaya vazedilmiş olan kağıt ve karanton· 

lara 11-Ka E. 929 tarihinde verilen fiatlar haddi layıkta görül

mediğinden taliplerin tenziilatlı fiatlarını kapalı zargla 21-Ka. E. 

929 cumartesi günü sat 11 re kadar Galatada mübayaat koınllıyo 

nuna tevdi etmeleri. 

Türkiye mülekail harp 11ıliller 
c&miy elinden: 
Kırk lira ücreti maktua ile cemi

yet k3tip ve muhasebeciliği münhal 
dir. Talip olan malfıl arkadaşlar hüs 

nühal varakasiyle 18 kinunuevel saat 
13 tc berayı imtihan veznecilerde ce
miyet merkezirte müracaatlan rica °"' 

Doktor Kokolatos 
Emr:ızı dahiliye (Göğüs, kalp mide. 
mutahassıs~ lleyoğlunda SakızaJıacın-

da 32 No. hanede sut 14- 16 

i""rfY-l~~öl1ii'"'i 
i SiNEMALAR ............................. 
Şehzadebaşında l lil!l ""'lema ında 

Salı günü akcaını komik lsmaıl 

Efendi heyeti yeni gelen varyete 

kumpanyası Ue JO kişıı'k handonun 

iştirakile tiy&troda Askeri drom 1 

pade komedi 2 perde ılne:nada 

zuvıf marşı V&ry\!te numırelan. 

2115tin lıu~ece 

Fcrab Sine:na>ında 

lkt büyük filmi Mujik kalbi: Lon 

Şaney intikam' Jakhoksi mükemmel 

\'aryett 

Pangaltı tivatrosunda 

Yann Akşam komik Cevdet bey 

Bülbül Hafız Ahmet Bey saz he)·ıi 

bırlikte dram heyet tararından. !lok· 

kabız yahut Babaların günahı dram 

opret perde. Cevdet Rey aktOr ro

lünde varclcte dans ve saire. 

H E P S-1 N D E N 

OSTDN 

Genç. adanı 

Bu 

Bek~ir 'orsun 

YARI~ 
Evlenmek istiveceksin 

O vakit paraya ihti• lursı 

o 

,. • DEA( 
KONSERVALARID 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

KUMBARA~1IZ 

imdadına yetiş~bilir 

Bu gtlııden para artır 

T:Jrkiye /ş Bankası 

,,., '' 

BlllDK TAHARE PilANG~~U 
YEDiNCi TERTİP 

6. INCI KEŞİDE 
11 KANUNUSANİ 1929 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Aynca : 50,000 
40,000 
!J0,000 
20,000 
15,000 Liralık 

ve 10,000 » Bir 
ikramiyeler 

mükafat 

• • - ' • • 4 "': . 

, TESISAT.ı:; :ELEKT.Rf,Kl·Y·Ej ~' 
' ' • • • --
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BİN SOZ 
B1R RESl\f 

i mekteplerinde oku
yan ar için ders ve havadis 

......... ...,,.,,~,._, 

c: iin tiiı 
1.\ 1 illi i kLisat l1a vad i~lt·ri 

Bugün sizinle milli iktisadımız hakkında biraz ko Gazi Ankaraya 
nusmak ist"yoruz. Hepiniz büyük vatansever ve en döndü 
k~ctli devlet adamı olan sevgili ismet Paşamızın (mi Gazi Hazretrlei, Yalo-
li ilı.•i .:-ıt) hakkındaki değerli sözlerini duymuşsunuz- vadan Ankaraya dönüoyr-

1 
! 

PAZART~:Sl 
16 K. E'TVEL 1929 

• 

dur · Bız bu s tlırlarda milletimizin nasıl zengin olacağı. lar. Dün Yal ovadan ayrıl- Liman şirketinin ingiltere'ye slp;ıriş eıti(l;t 3 römôrkör Son gllnlerde hava puslu ve yağmurlu geçmektedir. Yo!1Jrd9 

ru ve paralarını boş yere sarfetmemesi lazım geleceğini dılar. Rus Hariciye Komi- ahiren 'chrimize gelmiştir şemsiyesi" gezmek mümkün olmamaktndır / 
sizinle kon•J~acağız. :-,erı"n1" Ankarada kabul ede-,------------- ---------------------------------

Bir n1illetin, bir hiıkumetin zengin olması için evve ~ekler. Dahiliyecimiz Şük-, EmvaH metruke müdürlüğünd~n: ır·······H--E-oD•lf""Y E L E R t 
ıa her vatandaşın zengin olması lazimdır. Fakat yalru:ı: rü Kaya bey de Gazi ile be- Satılık hııne hı'ssesı· •• k 
zengjn olmak yetişmez. Kazanılan paranın boş yere sar raber Ankaraya döndü . Hu il Her ne yaşta olursa olsull 
fedilmemcsi de şarttır. Demek ki bizb' hekım çok zhlgin -o-- Bakırköyünde Zeytinlik mahalle ve sokağında atik 2 cedit 2-4 Kcma•ı memnuniyetle kabul edikn hcdivc bil 
clacağ-ız, heın de kazanclığımızm ır smmı sa ayıp • i numaralı maa bahçe hanenin 96 sehim itibarile Hazineye ait 14 

biriktire::eğiz. Çalışmak gibi çok para kazanmak ta, pa- Hayvan alış verış hissesinin 165 lira nakit ve peşin bedelle 19-12-929 tarihne müsa- < K o D A 
ra biriktirmekte vatandaşlık vazifesinin en mühimle- Hayvan alış verişinin dif perşembe günü sat 14 de temdiden müzayedesi mu~arrerdır. ~· 
rir.clen biridir. bir oyluna konması, kazan- Taliplerin % 7, 'i Iıesabile teminat mal(buzlarile Emvalı metruke ~ 

Bız yakın zamana kadar (kanaat) kelimesini yanlış cın çoğaltılması için bir ra- satış komisyoııııı~a müracaat eylemeleri - - - J --- ~ . · • 1-r•oğr.• ma\ ncsıdr. .A 

anlıyorduk. Bunu, biraz para kazanınca artık çalışma- por hazırlanıyor. Bu rapo \fi 1 a \ (' t d [l i 11 l i f' 1 l (_' İİ 1 ı ı (' 1 l i 11 ( (' l 1 : .,_FQ_~-.... 19'1ii~'9 ............ ..,.,.-
mak la.~lm l"eleceği manasına alıyorduk. Halbuki hiç h .. , ru hayvan borsası hazırlı- • Ök O 
bövle •.f'.,ildir. Allah bile: (İnsan için çalışmaktan baş yor. Fat.h it: vur 1l ılı balıri sefı. ı;:fte 'aş medresesi Üsküdarda s ren fere Katranı Hakkı Ekrem 

b . · iskele caddesinJ~ on yedi odalı m lıri ınah metl c-esi Rey'erbe- .-
ka ~ y yoktur.) demek suretile kanaatin ızım an· -o-- yinde :ıamidıye mektebi l>irıası ı,apalı çar. ıu.a <1>vrık ı;okağrıda 
hdı ı ·ıız m ... naya gelmediğini anlatmıştır. Yanlız her Bentlerin tamiri yirmi n.ımaralı dükkan 
j te olduğu gibi para kazanırken de namus ve fazi- - - · f 
letteıı, doğruluktan ayrılmamak lazımdır.. Böyle ol- Yağmurl<ı;r~an çat_l~y.an \Tj) a' e1 da İ lll İ t' 11ri'ııl1f'ilİ11 ( t'11: 
mazsn karanı an paranın hayrı olmaz. ~elgrat ?en~1nın t<ı;mırı ı- 1 Balada m;h rre emlak icare verilmek ULre 1 kinum:.ani 929 ı;arl 

Bize lazım olan şeyleri kısmen memleketiınizden ç~n .60 hın lıra tahsısat ve- şlmba günü saat on bıre kadar mıizaydey.e konulrrıı.:-t:.ır Taliple-
tedarik .:deriz. Kısmen de başka memleketlerden sa- rıldl. rin encümeni viliiyete müracaatları. 
bn alırız. Netekim o memleketler de bizden bazı -o- .,,. ) \ J · · .. . l d , n . 
şeyler satın alnlar. işte en mühim mesele başka mem- Memleketlerine 1 a' et ( a ırn t e ll c U I ll ~ 1 ll I t • 

leketle1 e çok eşya satmak ve memlekete yab~cı mal- dönüyorlar Yakacıkda. kain ayazın mesire maha!li he~ ~e':J.( mı.:?~~tle icare 
ları m"i1din olduğu kadar az sokmaktır. Boyle yap- verilmek üzre t-1-930 tarihine müsadıf c;~rşan_ıba gı.:?u s~at. ı:n 
maz <-k paralarımız yabancılara gider ve memlekette Adliyemiz için evvelce bire kadar müzayedeye konulmu!itur. Talıplerın encumenı vıla-

çağırılan dört ecneb.i bilgi- ·· 1 para kalma~ınca sıkıntıya düşeriz. ye~e muracaat arı _ 

Pa: laı-ımızrn. h~rice çıkmaması için bi:ı;_e lazi~ olan ;;~i~:1~~n~;~~la~emleket- Kocııeıı· nıenıleket ha 'anesi haqla~inlinin~en 1 

şeylerı memleketımızde hazırlamak, mesela fabrıkalar -o- U il U y P ~ ı 
acrn;:>k 'erli mallarını korumak, yeni usullerle ziraat Hastanenin bir senelik ihtiyaLı için mübayaa edilecek olan :c-
":Pm k ·en kaba yerli malını her şeye tercih etmek bi- Doktor odaları za ve alau tıbbiye vilayet encümeni tarafından pazarlık suretıle 

Belsoğukluğu, Frengi tedavihanesi 

~L.JOKT R. A.' HOR ORO i 
Beyoğlu !tlektep sokak ıVo 35 lef. Beyoğlu !lt52 

DOKSA 
Tanınmış markalı aatlerin en mUkemıııel 

ve en ııcuzudur. 

1 ler kes tarafından terci'ı~n aranmakradır· 

Tiirhıye için unıuırl accntıılığı: 

RiKARDO LE\71 ve llİRADEf\I 
Saat ve muce\·~erat deposu 

lstaııbu~ l\lah'.tlut Paşa. 1 l:wuzlu l lan 9· J .ı 
~İnci ş :.tır. Bundan sonra da harice mümkün ol- Doktor odalarına şimdi- al.ı:n:ıcaktır. Taliplerin mezkur encümene müracaatları. 

:i:;~ ~~,~~ f:Z1ıöl~:1 ~~z::!::~aiç;:a:!:lıv:~iı;:~~1:~i ~:.kadar 
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doktor yazıl- Kocaeıi memleket ~aslanesi ~a~la~i~hli~in~enb: d 
11

_ N-_l :•vr:nUT:n .. ~:~~h~rm~ğ,~~~·,::f~i·ne~vu:m: 
.,ıkaı:~r,'~ı~ı~n'çzal,ı"ımTu~ :~yz~ servet ve saadet menbaıdır. -o- bı" ~amast:17ye~~i~~~~5~1~f :ı~~~~;ı~~ ~~~~1, og~ı~)~::ai~;: H~:.~ j ~~~ içlrinlz. lştih"" açılacak, uykusu munta· 

.,. . Yerli malları icin . f b "k l" d J zam olacak ve lmvvetkııccekıir. Bittabi SuH nl r idaresinde isletilmeyen ve paslanmış bir ma- sisteminde maquet yahut Schaerer a rı ası mamu atın an veya 
kl'nn l1a1'nde bırakıla~ vatanımız bugu"'n Cumhuriyet beyanname bunlara yakın tanınmış bir n~arkadaı: ol~c~k, ve _bü~_ün b~bş' etr~f: rahaı okuyacak, zevkle ornayacak ve bil-

~ ll • övde. tesbit teferruatına haız olacagı gıbı her turlu canı ı, şaKu ha.ıalıklrnnı karşı mu~a.vlm bulunacaktır. An-
idaresinin kudretli ve kuvvetli ellerinde parlak ve temız Sanayi birliği yerli mal- ~ h ' k"t ayakla ve pompea huile ile yapacaktır. Mübayaa pa- cık tabii vlıamlnlerl bol olan hakıkı 
bir hc.!de iıılemeğe başlamıştır. ların satışını ve halkta rağ- :~'rıı~r:u:e~ile :'.ilayet eı::cümeni tarafından yapılacaktır Taliple! EMULSİON SCOTT U 

Hcp;'Tıİz zengin ve mesut olabileceğiz. Fakat her beti artırmak için bir be- rin mezkur encumene muracaatları. . . 
şeyi miikUınetten be eme ogru egı ır. yanname çıkaracaktır. u ki k d ~ d w'ld' B 

1 

__ musırmı mısteyınız. 

Hiik~ımet, in~an kuvvetinin yetebileceği şe- beyannamede esnafı teşvik 
kilde bütün kuvvetile çalışıyor. yapılacak işler gösterilecek r SERM-A YESİZ 
Anadol· nun baştan başa çelik ağlarla, demir yollarile halka da cevherli nasihat- p a k k 
öri.i'ıııeıi bunun en canlı misali değil midir? Daha bir !ar verilecektir. ar azanına 
kaç sen; içinde ~ Alpullu ve Uşş~k fabrikaları bize tat- • -o- isteyenlere 
lı şek.::l'"•er vermege başlamadı mı. Jngiliz lirası ı Jnlze halel gelmemek surc-

Bizim de bir çok vazifelerimiz vardır. Onları şöylece t~e boş vakıtlerinlzdPn lstıfa-
hüla..ıa edebiliriz: Borsada İngiliz lirası de etmek ıs terseniz keyfiyet 

1. Hükumetin kanunlarına, bilhassa milli iktisat 1030 da kapandı.Bu küçük ılze mektupla bildirilmek için 
hakkındaki emir ve tavsiyelerine bütün manasile riayet fırlayışın ehemmiyeti ol- adresinizi beş kuruşluk pos-
e eceuız. 

söyledi. 'u adreıe gönderlnlz.Istıınbul 

• 1 En sağlam 
LAstlkleridlr ---

d '· madıg~ını Maliye müsteşarı 1 ta pulunu muhtevi mektupla 

2. Nüfusumuzu çoğaltmağa çalışacağız. ..., posta kutusu 623 ...,. 
3 -- Para kazanacağız, doğrulukla kazanacağız; ve -o- - l. 

. -
zengın o ncagız. 

4 Kazancımızın bir kısmını saklıyacağız. 
5. Daima yerli malı kullanacağız ve yerli malını 

beğ•·neeeğiz. Yabancı modalara uymıyacağız. 
6. Harice çok mal satmağa ve hariçten az mal çek-

meğc çaLşacağız. 

7. Küçük kuvvetler bir araya gelerek 
san'at ev1eri açacağız. 

fabrikalar 

içki heyeti 
İçki işleri için Avrupa

da araştırmalar yapan İçki 
inhisarı heyeti dün Istan
bula döndüler. 

Fen tatbikat mektebi 

Doktor 
Celal Rasim 

Bahriııe hastane.~l cildiye 
ve zülirevlye mütelıassısı 

-Kadın: Erkek-
8. Ziraatimizi yeni aletlerle yapacağız. Yurdu- müdirİ)·etinden: 

muzd;ı y~şil olmıyan yer bıralaıuyacağız. Cilt, frengi, belsoguklujtu 

• 
~ . .~ - :· ~:;.. • • ·.' f'if ." 

iNKIBAZ SL;iJ-fAZl~I 
l(araclger böbrek lıııstahklarında hamile klldıır 

ların gaseyanında, <teniz tutmaşında 

MAZON 
MEYVE TOZU 

almak pek nafidir. cm•ıt 
r' hazmın en lüzumlu bir y• rl 

dımcısıdır. Meyvelerin eıısı 
hava"' nafıasını camidir. .. ı•· 
Bahçekapıda Hasna ve . 

man, l(adıköyOade Yafet e6, 
za depolarında, BeyoğlP~. 
Vellcanldl~ eczanesinde, 
atı 80 kurustur. ,,, 

(,ıifadc•ini bilen her PASTIRM .\( 'J ve İl.\~\i 
bir l'ASTlfl.\i~ DOt.R.\:\IA ,,L\KIC>if:SI ıedar» 
ctme 1idiı. l'tnııml Türkiye vekili: 

PARA~K[f AiDi~ BiBADERlE~ 
b d kla M kt b. · d 40 80 lı"ra u·· ve idrar yolu hastolıklarını 9. Bütün u say ı rımıza bir ibadet gı'bi riayet e e ımız e : -

1 1 k ·· f en emniyetli usuller ve en 
edcc~::j.: ve çocuklarmıızı da bu suretle yetiştinng~ee ça- cret e ça rşma uzre ransızca 

--=-~....,....~---:c:--'~~ı ~alıkp•z.m Yal!'~knk o. 4_../ 

Devlet Denıieyolları Hay~ar~a~a ına~azasm~an: J 
~ k 11 .. elverişli şarılarla tedavi eder. 

ll"acan,ız. .okur_ ve _yazar v. e te _e um_ e mu ,
1 Doktor A. kutiel ~ Adres: Jlevoğlu, b sokak 

G:icc<k konuşınalarımızda yine rirliğine yazarlarıa biz de memnuni- ktedır bir daktıloya ıhtıyaç var r\o 
11 

telefon Beyoğlu 730 1ıer İdareye ait bir adet Adler maı ka nıuı.lamc'i otomoıı;J a.icrı.İ 111. 
zayede ile 21-12 -929 cumartesi günü saat 14,30 da sauıacıbj~ 
dan taliplerin ye\nı.İ mezkurda mağazaya müracaatları ilan ° 

>unlardan bahsedeceğiz. Şimdi bu yetle onların fikirlerinden bu ıütun dır. Talip olanların Harbiyede gün saat S-JO 14-20 

ıatı:rlann aziz okuyucularına ıoruyo- !arda bahseder, böylece bu mühim Fen Tatbikat Mektebi Müdiri- '--------mıı---ıiii 
Elektir<k oı..kiııe;erlı le tıel<eiukluiıu, idrar 
darlığı, prostat, ademı.ktidar, bel gev;ei<
Ul! elit ve tirenglyi aıır•Sll ledavl eder. ruz. Milli ıktisadımızın yükselmesi memleket meselesini memleketin ha- 1 • •• l . • 

ıçin acaba onlar ne düşünüyorlar?' kiki evlatlarile konuşmuş oluruz. yetme muracaat etme en. 
memleketimizin ıervet menbaların· 1 Bundan başka okuyucularımızın 
dan en mühimleri olarak neleri bulu· j tesadüf edecekleri her hangi ~ir 
yorlar? Şayet bu yazıları yeni oku- müşkül hakkında ve ya derslerıne 
yup yazmağa baJlıyan okuyucuları· dair ıoracakları suallere de cevap 
mız bu husustaki fikirlerini Milliye- venneğe çalışacağız. 
tin millet mektepleri ıütunu muhar-
~---- . - =-'----'-----------

l>ı. .ı '"•re 'Tlahkemeslnde~: 1 hın rmcçhul olduğu şerhile iade ve te 
Eskişchır Çifçi bankası ve Semiz bliğat icra kılınamayarak iade kılın

ade Abturrahınan efendiler t.ırafın_I mış ve keyfiyetı:1 ilanen tebliğine ka
fan Ga' ta Kamondo ha!UJ?-da ikin~ijrar verile.r ek yevmü.tahkik olmak üz
katta 25 numarada mukim Habıp re 16 K~cc·.,sani 1930 tarihine müsa-
Şabanot efendi ve saire hakkında d'f .. . . 
1928 1 < S3 ııumaralı dosya ile ikame 1 , p~rşcnbe gunti saat 14 te t~yın 
>lunan ~ nedat" iptali ve aktın fes- eılilmış olup yevm ve vaktı mezkurde 
'1i ve ta mınat davasının S KSnuncv- mahkem de bizzat veya bilvckile is4 

ıel 1 \I~ t.ırıhınc müsadif tahkikat lpatı vücut etmediği takdirde lı.akkm
cclsesı d !.~zır bulunmak üzre ya- da gıyap muamelesi icra kılınacağı 
;>ılan teblıt;~ta davetiye varakası. mü tebliğ makamına kaim ilmak üzre i
mailcyhin Rusyaya giderek ikametJ!ii lan olunur, 

l<araköyd<? 3ıireYçl fırını ııraı:ında 34. nur. 
~~~ 

Amerikanın en ~ir;ııci nıaınulalın~an 

Yazı ına~ineleri~in ~ -gyr ıı nı -~~ütine ~ 
en nı~~!~nıelı =:-:. ~ filA M si~ir. 

KB. KRO
ll ~ iıl IAW (,..ara H' ur sokı:~ !lıo. 1 

umum ace'1tası: U lllJ 1 c'ef ın: Be\ ol!; ,ı 1 ~6 J 
Tur kiye 

Dalton ve l\1oroe ve Odhner hesap makineleri dü~yanın 
en meşhur, en mükemmel ve en metin ht. ap makineleridir. u 

Villyaııa müsait şeraiti• acenıalık isteyenlerin lsıanbulda umumi acentalığa mil>ıcaat eylemeleri. 

1 

t 


