
• 

SALl 
16KANUNUEVVELf930 

5 inci Eene, No 1742 

NUSHASI 5 KURUSTUR • 

Ecnebi müşavirler 

' 

- • 

• 

BUGlL' 
2 ncl sahifede 

ı Tarıhiterrlta:Suıtanhamil 
2 Harici ve son haberler 

1 
3 üncü sahifede: 

1 - Ti.yareler dün tasarrul 
t'ıeyannt.m"lı!rl a1ttl1U' 

., Bor~ için haps edllmell· 
fer f"ll'-' 

3- Aro;alar binde ı,o.ç nlspt~ 
tinde vergi \'erecek? 

4 Uncll salılfoda: 
1- t·eıek , 2- Roı01an 

5 nci sahifede: 
~por Aleml 

Bir kaç gün evvel Ankaradan 
gelen bir telgrafta ecnebi Adli
Ye müşavirlerinin veda için hü
kumet merkezimize gittikleri 
bildiriliyordu. Müşavirlerin va
zife ve memuriyetlerinin hitam 
hulunmasile eski kapitülasyon 
devrinin son pürüzü de kalkmışı 
oluyor. Müşavirler Lozan mu
ahedesinin ahkamı adliyeye da
ir beyannamesile harbiumum1-
Ye iştirak etmemiş olan mem
le1tetle1· tebaası hukukşinasları 
arasından Lahi mahkemesinin 
İnhasile tayin edilmişlerdi. Bun 
lamı vazifesi, kavanln komis
Yonlarının mesaisine iştirak et
lllek, hakimlerin vczaifine mü
dahele etmeksizin Türkiye hu
ıtuk, ticaret ve ceza mahkemele 
tinin vazifelerinin ifa tarzını 
takip etmek, Adliye vekiline lü
Ztıın görecekleri raporları ver
llıek, hukuk, ticaret ve cezaya 
nıüteallik muamelatı Adliyeden 

Ve mücazatın icrasından ve ka- ..;;..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~------------------
Vaninin tatbikatından tevellüt 
".' 'ek şikayetleri Adliye veki
lıne bildirmekti. 

Diger taraftan hukuk müşa
virleri meskenlere duhul ve ta
harriyat ve ya tevkifatın mahal 
Verileceği şikayetleri dahi ka
bul edeceklerdi. Bunun için de 
bu muameliit icra olunduktan 
sonra Adliye vekilinin mahalll 
tııilmessili tarafından hukuk mü 
}avirleri haberdar edileceklerdi. 
§te beş Adliye hukuk müşaviri 

tayinleri tarihinden bugüne ka
dar bu vazifeleri yaptılar. 
.. Müşavirlerin vazifeleri bitti
ı:ı bugün yedi sene evvelki hatı
~alarımızı tazelersek, bu adli 
•darenin Lozandaki ne çetin mü 
~akerelerden sonra kabul edildi 
itini hatırlarız. Lozandaki mua
rızlarımız bilhassa müşavirlerin 
t7vkifat ve taharriyat hakkında 
kı Vazifelerinde ısrar ediyorlar
dı. 

Müşavirlerin bu muameleler 
Yapılmazdan evvel haberdar e
dilmelerini ve yalnız ecnebilere 
Şamil olmasını istiyorlardı. 1s
ll1et Paşa tevkifatı müteakip 
ll1Uşavirlere haber verilme
tııesini kabul ettirdikten sonra 
~Ürk topraklarmda ecnebiler 

f ......... ıl 

RtislcQmhur Hazrelleri genç/iğin hararetli teıahilratı arasında 
Dar/11/Qnundan çıkarlarken .. 

Gazi Hz. Gençliğin irfan 
merkezi, Darülfünunda .. 
Büyük Reis, sınıflan gezmişler, müder· 

rislerin takrirlerini dinlemişlerdir .. 
Reisicümhur Hazretleri, Darülfünun ihtiyacatını, 
gençliğin nasıl yetiştirilmesi lazım geldiğini mü

derrislerden sordular ve hatıra defterine 
iltifatkar cümleler kaydettiler 

akkında istisnai bir vaziyet ol
?asın diye, bunun bütün tevki
ata ve taharriyata şamil olma-
81nı ileri sürünce muarızlar bu 
teklifi reddedememişler ve bin
lletice müşavirler ı günlük polis 
raporlarının tetkik memuru va
~iYetine düşmüşlerdi. İsmet Pa Gazi ~z: ~ün sab~h refak~t
l~ın çok büyük bir dirayet ve larında katıbı u!lluanı. Tevfık, 
ltıyasetle idare ettiği bu mesele, seryaver Rusuhı, Gazı Ayıntap 
löıan müzakerelerinin en şa- meb'usu Kılıç Ali ve sabık Na- l 
~'.ini dikkat safhalarından biri- fıa vekili Recep Beyle~. <?,lduğu 
ıı~ teşkil etmiştir. Ve Lozanda- hal~e saa~ 10,3~ Darulfunıınu 
kı muvaffakıyetli neticedir .ki, teşrıf etmışleı;tlı~. • . 
beş senedenberi ecnebi Adlıye Hararetlı hır ıatikbal 
~iişavirlerinin mevcudiyetleri- Büyük reisin geldiklerini du
~ı bile hissetmiş değiliz. yan Darülfünun gençliği şiddet 

Diger taraftan ecnebi Adliye li alkışlar ve "yaşa var ol., seda 
llıüşavirlerinin beş"sene aramız- lan arasında Gazi Hz. ni canlı 
da bulunması bir noktai nazar- tezahüratla karşılamışlardır . 
dan iyi olmuştur. Çünkü beş se- ·Münevver ve şuurlu gençliğin 
~Cdir bu ecnebi müşavirler adli büyük sevinci sürekli alkış tu
~daremizdeki büyük inkılabı ya- fanı halinde dakikalarca tani- ,. 
.ından görmüşler, Türk cümhu nendaz olmuştur. 

r1Yetinin bu sahadaki muazzam Gazi Hz. sağ taraf merdiven· 
hamlelerine şahit olmuslardır. den ağır ağır çıkmışlar ve ken 
l'urk hey'eti · murahhasa~ı, Lo- dilerini alkışlayan yüzlerce a-
13nda Türk adliyesi hakkında teşli Darülfünun gencini selam· 
leıninat vermişti. O zaman istik !ayarak ilerlemişlerdıı_. • . . .. . . 
haıe ait bir vaıt halinde olan E m anet odasmdıa ıabrahal uo:tı Hz Kıepdoşın fabrıkosında. 
hıı teminat, bugün bir hakikat Müşarünileyh Hz. hukuk fa- b.1:1yurmuşlardır. B~. s~ada bü
~eklindedir .. Kendilerine hayır- kültesi katibi umumisi Etem A- tun talebe salonun onunde top-
1 bir seyahat temenni ederken kif B. tarafından karşılanmış ve lanmış ve: 
:eınleketlerine avdet ettiklerin doğruca emanet odasını teşrif (Devamı 6-ci sahifede) 
t e dahi bu hakikati ifade etmek 
he tereddut etmeyeceklerine şüp 
e etmeyiz. 

. Ahmet ŞÜKRÜ 
ismet Paşa dün gece 
Ankaraya hareket etti lig maçları 

l<ad k.. h d Başvekille beraber BerHn ve Londra se-
• 

1 oy ds~l asıkn a firlerimiz,dayinler vekili Zekai B. gittiler' 
ıcra e ı ece 

lq fstanbul fütbol heyeti dün ak Kemalettin Sami Paşa başvekil olacağı hakkın-
'tı ltı toplanarak birinci kümelik daki şayiaları gülünç buluyor 
~q<lç.larının F enarbahçe stadın- . . . 
li~ ~~inci ı ,e maçlarının da E'.vvelkı g~ceyı Hey~elıa~a- Hz. ne mülaki olmuştur. Bu 
~r kııdarda Anadolu sahasında d~ bırader~erı Rıza B~yın koş- mülakat üç saat kadar devam 
lıı; asına kaı:~r vermiştir .. Fakat kund~. geçıren Başve~.ıl .. İsmet etmiş ve saat on dokuza yirmi 
lltrkara:a gore stadyom ıdaresi Pş. dun sa~ah ~a?ı~oyune ge- kala İsmet Pş. Gazi Hz. ne ve
~~aı lık maçlarının Taksim çerek hemsırelerını zıyaret et- . da ederek Ankara ekspresine 
1~ sında icrasına muvafakat e- miştir. gitmek üzere Sakarya motörile 

ts(e. orad:ı icra edilebileceğini Öğleden sonra Dolmabahçe saraydan Hareket etmiştir. Baş 
Devamı 6-cı sahifede) sarayına gelen İsmet Pş. Gazi ( Devamı 4üncn sahifede) 

Son dakika 

Yeni birsaf 
ha başlıyor --
İtalyan ve Alman 
kupon hamillerlle 
ayrıca anlaşacağız 

ANKARA, 15 (Tele
fonla) -- Düyunu u\nu
miye meselesi yeni bir 
safhaya dahil olmuş bu
lunuyor . Öğrendiğime 
göre İtalyan ve Alman 
kupon.hamilleri hükilme 
timizle ayrıca anlaşmak 
teşebbü:;ünde bulunmuş 
]ardır. Berl1 sefirimiz 
Kemaleddin Sami Paşa
nın seyahati Alman ha
millerinin bu müracaat 
ve teklifleri ile alakadar
dır. Bu ayrı anlaşmanın 
mahiyeti Pariate akdedi
len mukavelenin tadilini, 
senelik taksitlerin ve faiz 
lerin tenzilini istihdaf et 
mektedir. 

lngiliz kupon hamillerinin 
de böyle bir anlatma arzusu 
izhar edecekleri anlaşılmak
tadır. Diğer tara.ftan haber 
aldığıma göre İngiliz sefiri 
ahiren hükumet erkanımız-

FIKRA 
BiR ÇEKiLiŞ 

Demokrasiyi taziyet ederiz: 
Süreyya Paşa Millet Meclisin
den çekildi. 

Fethi Bey dün Mecliste 
sualine cevap aldı ! 

T t:vfik Rüştü Bey sabık lidere, 
beklediği cevabı verdi .. 

"Yarm,, eski liderin de bu ni. 
yette olduğundan bahsetmekte 
dir. Eğer doğru ise ertesi gün 
demagoiinin dişisi kara peçe ve 
erkeği kara haham sanğı taka

. caktır. Süreyya Pş. son gününe kadar tahsisatını almıştır. 
1 Eğer arkadaşlan da bu yolu B A 1 B k 1 hd f d ? 
•utarsa türbe sanduklarmdan · ta ay . ne soruyor ve İm eri isti a e iyor. 
sikkeler ve burma kavuklar ye- ANKARA, 15 (Telefonla)
re düşecek, tekkelerd yeşil iske Bugünkü Meclis içtimarnda 
Jetler kucaklaşacak, orralık bir Sadreddin (Kars), Emin Ce
masal mahşerine dönecektir. mal (Bolu), Şevket (Gümüşa-

Kalbimizi kaplayan fesih ya- ne) Beylere mezuniyet verilme 
sı yetmiyormuş gibi, bir de üst sine karar verildikten sonra Sü
üste istila sancılan çekeceğiz. reyya paşa (İstanbul) un istifa-
GAZETE KARIŞTIRIRKEN namesi okundu. İstifaname şöy 

B 
. . d .. .. .1. . ledir: 
ırın e gozum~ ı ıştı : " . 

13,999,500 kişi aç .. Ötekinde o-, . -~~r te~grafmızı aldın_ı. T~
' kudunı: Halk ot yiyor •. Bir ba-:lbıbı mudavı Dr. Necmeddın Rı
, kasmda şu haber: Yakında 31 fat B. tarafından ilmi tıp naıru
mart vak'ası! na verilen raporla tesbit ve arze 

1 

Yüreğim oynadı. Meğer b!l, dildiği üzere hastalığnnın halen 
haber değilmiş; "Politika,, gaze devam etmekte bulunması ve 
tesi böyle bir tefrika neşrede- bu rahatsızlığıma mukabil yine 
cekmiş. mezkUr raporla tavsiye ve talep 

* * * edilen iki ay mezuniyet gibi bir 
Serbest fırka düştü; sıra mu- hakkı meşruumun esirgenerek 

halif~t _gaz~tele.rJ1!.in satışına hey'eti umurniyece kabul edil- . .. . 
geldı; şımdı o duşuyor. memesi hasebile bilmecburiye / tvfık Rıı~lii liq 

Halk realisttir. Hakikat arka- lmeb'usluktan istifa ediyorum. 
smdan yürür. Onu yalan ve ca- Tahsisat çek defteri leffen tak-
ka bir müddet peşinden sürük- elim ve iade edilmiştir. 
liyebilir: Fakat yokuşun yansın Hürmetlerimin yüksek Mec· 
da arkasma baktığı zaman, ku- Iis azasına arzııu rica ederim e-
ru çenesinin gölgesinden baş- fendim." 
ka bir şey göremez. Sıra Haydar B. de mi? 

Kıskançlık, öç ve hmç üç 1 · 
beş kuruş koyup bir kağıt par- st.ıfaname okundukt~ son-
çası çıkarmış, ille bugünkü niza r_a,_Alı Rıza B. (Urfa) yenndcn 
mı alt üst etmeğe çalışıyor. bagırdı: . . . . . 

1 Halk o kadar akılsızdır ki, 1 - Kıymetlı fıkirlerınden ıs· 
Ahmet Mehmedi kıskanmış, Haydar Bty ., .. ,.yya ra~ıı (Devami 6-cı sahifede) 

la temaslarında Düyunu u
mumiye meclisi ile hükume
timiz arasında zuhur eden 
ihtilafa bir mutavassıt ol
mak teşebbüsünde bulun
muttur. Sefir cenaplarına bu 
meseledeki noktai nazarımız 
iblağ edilmiş ve l.ir muhtıra 
halinde düyunu umumiye 
meclisi ile teati olunan mu
haberat kendisine tevdi o- 1 

lunmuştur. 
1--~~;.._~~~-- ---

Hasan Hüseyini işten çıkarmış, 
Ali Veliye para vermemiş diye 
ayaklanacak, vurulacak, kırıla-
cak, ve sonnııda Ahmet Mehme 
de: • 
-Nasıl, gördün mü?. 
Hasan Hüseyine: 
- Nasıl anladın mı? 

Behçet Beyi 
vurdular! 

Yııkaıda ölen odacı ve müntehir 
Tafsillltı altıncı aablfedı 

- Ali Veliye: 
- Nasıl akim başına geldir 

mi? 
Diye el uğuşturacak. 
Muhalefet döne döne kaldı

rrm kaydırağı kadar bayağı bir 
safsata oyununa döndü. 

* * * 
Arkadaşımız iki gündenberi 

bağırıyor: Hırsızlar teslim olu
nuz!. 

Dün hepsini gördüm; sepet 
sandık hazırlatnıışlar; fakat 
dostumuz karakol adresi verme 
diği için nereye teslim olacak
larını şaşırmışlar. 

Meğer adliye, dahiliye, mah
keme polis değil, dermanları ke 

Adana halkı selden yük
sek yerlere iltica etti 

silmek için sert bir edebiyat K ak h h . . d }" 
bekliyorlarmış. Yüzleri cümle arşıy a asta anesını e sey ap 
yarasşiv:ı;;~:rz.:a::s~1!:çi~~;~e bastı, hastalar kayıklarla nakledildi 
sizi yüzbin parça ederiz, deme: . . 
dilerki .. Hapse atarız, bir kaç Adan~, 15 (Mıllıyet) -. 48 s~ 
sene yatarsmız, diyorlardı. Yok attenberı deva~ e~en şıddetlı 
sa ne çalardık, nede saklanır- yağmurlar netıcesınde Seyhan 
dık. • nehri taşmıstır. Felaket görül-

memiş derecededidr . Yeni m<ı· 
halle kamilen su altındadır. 

Tasköprü civarındaki evler 
(Devamı 4 üncn sahifede) 

* * * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l' 

Bizde buhrandan fazla nöbet eder. Bu mevsimde bu hastalığa 
var. !stanbul nemli olduğu için Ankara, aspirinden daha iyi ge
nezle ve grip yapar. Baş dönme lir. 
si verir. ·Uykuyu karma karışık Kaleminizde bir titreme his-

~ettiniz mi, o günkü eksprestı 
kendinize yer ayırtmak için tel< 
fon etmeyi unutmayınız. 

F:.lih RIFKI 



\1lt .LIYF.T S.\LI r6 l\.~:\'l':'il'~:\'VF:L l<ı3v 
..--------------~----------~~----.,. ...................... ._ .................................... ""'!! ... ~"""--....... ----... ----------~~------------~~------=-----------........................... ...__.. ..... ._.-..-. 

-- ~ r • ~- ~ \ {fç"'ı 

a~amit!""'"--ı_. ---~~~--- ! ,e;::.~::::.~;~-~~-.®00-~-. --~--~-. ...... 

Tahsin Paşan111 Hatıratı .. - ·-· Lehistan da Cü!!lhuriyet idaresi Ali karar hey' etind.en 

-

No: 113 . (~~::~'"::.~~i:~~~:.i.ıı Maresal Pilsudski, devletin üç büyük kuvvetinin karar alamayaı1lar .. 
Bombanın infilakından sar~hat ve kat'iyetle çalışması fikrindedir ..• 

b k Fransada L Atina mektupları l Devlet reisi 90 kişinin 
karar 

vaziyeti 
vermek 

hakkında bir 

erİ İ İ gÜn geçmişti Balkanlarda spor 
K b. progranıını Nüfuz ve salahiye-a ıne, hareketleri 

Bu kadar müddet geçmesine rağmen hazırlayor AT!NA, 12 (Milliyet) _ tin istimali 
mÜtecaSİrlerden hiç birinin yaka- PARİ~ 1 4 A.A. -M. Stccd·~· Burada olup biten şeylere dair VARŞOVA, 14 A.A. -Ma-

h
•• k" . . . . teşkil ettiği kabine azasını un ma!Umat vermek isterken bir re~a! Pilsudski, ~ir gaze~e~i ye 

!anmaması Un an hıddetlendırmıştı Reisicümhure takdim etmiştir. de spor hareketinden bahsetme mulakatında Lehıstan.~eısıcum 
M Stccg nazırlar meclisinin mek kabil değildir. Yunan-Bul· hurunun kanunu esası ıktızasın 

Hey' eti fenniye raporunda ı , 1 
bi; içtim;ından sonra bazı beya · gar futbol takımlarının burada 1 ca haiz o~?uğu hukuk ve_ salahi 

bombanın mahalli iştialine na- 1 natta bulunm~ş yeni hükumeti~ jl Balkan kupasını almak için bir ye~ ve muk_e~lef bul~n~ug_~ ve-
zaran ikaı cinayet eden caninin ı 1 tatbik edeceğı programı sulhu . maç yaptıklarını elbette telgraf zaıften bahıs.e deı:ıı~tır ~ı. . 
camii şerif cihetini görmek için emniyet ve salamet dairesinde haberleri bildirmiştir. Maç ayın 1 .. - Kanunu esasının nyas~tı 
tertibat almış ve camiin sokak'! devam ettirmek, mali muvazene yedinci günü yapıldı. Biraz bu 

1 
Cam_hura namzet olanlara ~u-

tarafındaki camekanına doğru ı yi muhafaza ve iktısadı faaliye- maç hakkında izahat vermek la teallık bulunan bu kısmı luzu-
arabasmı tevcih etmiş ve avdeti 1 ' tin içtimai'. terakkiyata göre in zımdır. Bu karşılaşmadan evvel mundan fazla sahsl tesirler al-
şahanede takriben otuz kırk sa- kişafını takip eylemek gayeleri Balkan takunlannın vaziyeti 
niyelik bir zamanda patlamak .... ~ ne müstenit olduğunu söylemiş- şöyle idi: 1 - Romanya; 2 - Di-
üzere makinesinin tapasını tan tir. Kabinenin per!jembe günü ğer üç takım ki müsavi birer 1 
zim edip sırası gelince ateş ve- meb'usan ve ayan meclislerinde puvana malik bulunuyorlardı. 
rip savuşmak veyahut sonuna . . . beyannamesini okuyacağı teyit 

I A ' azım .•. 

Encümen bir mazbata ile 
Meclisine müracaat 

Püyük 
etti .. 

Millet 

ANKARA, 15 (Telefonla) - şısmda encümen ya bu selıihl· 
Meclis istida encümeni Ali ka- yetinin iadesini ve bu suretle is· 
rar heyeti tarafından hakların- tidaları tetkik edebilmesinin te 
da bir karar verilemiyenlerden mini ve yahut Ali karar heyeti· 
bazı zevatın Millet Meclisine ı nin kısa bir müddet için tekrar 
müracaatlarını te.tkik etmiş ve faaliyete geçirilmesini el;.~;ı' 
buhususta nasıl bır hattıhareket 1 görmektedir. Kanunu meclcıw 
te tevessül olunacağını bir maz ııin neticesi üzerine Ali ı.arar 
bata ile riya~et ma~~mın?an s~ heyetinin leh veya aleyhte Jıir 
n:nuş.~ur. lstıda enc~men! ~u g~ kararın:ı iktiran edemeyen dok· 
b~ mura_c~atlar ~etkıkselahı:ı;-etı san dosya sahibinin haksızlı~a 
nı kendısınde gormeınektedır. uğradıkları kanaatr umurnid_ır-

Zira meclis heyeti umumiyesi Adaleti yerine getirmek içın 
iki sene evvel encümenin satahi Millet Meclisi ve hükumeti en 
yetini bir k~ ·rla m:şretmiş kısa bir zamanda :.ı ı husl'">t bıf 
hnltıtıt ... ı ~'.·t~rlrr. R,. V:'l7İtrPt lr::tr- lr:'lı·-;;t..- ;+tih~.,. .., ,_ı ' "' ı ... ;_ kadar bekleuip kendisi de telef Kaln·tcı Nışan Kitapçı AIJya d'lm k d" Bizim takımımız bu ilk seri-

, 0 h !(, h . e ı e te ır. . . , · t" T · 
olmuş bulunacağı ".~k~.ukkd~ d~- f n ~esyan a vecıyan Sovyet Ruıyanm fikri ' Y.~ ılşn~~~- etm~~ış ırİ b emmen ı malı ve böyle işler Reisicümhu 
rununda bulunan bu u rng1- · se aretıne yazılmak üzere bir MOSKOVA 14 AA _ v _ ~oy enaıgıne gore yı aşı yor- ra yükle~::memelidir. 
lin ilk önce gören memur tara-ı de telgrafname müsveddesi ge ı· . : . d. · • e tularından sonra başlıyacak o- 1 R . . .. h b k b' · 

Mukavele feshedHdi 
fınclan ledelmuayene çıkarıltp tinnişti. nı Fransız_ kabınesın _en. bahs~- lan ikinci seriye iştirak eyliye- 1 e•sıcum ur a:; a ır zem n Yeni ve uygun bir ınu· 
badehu çukura konulduğu ifa- Dairei hümayuna gıttım, de~ İ?.v~stıy~ ga~et~sı dıy?r kı: cektir. Ayın yedisinde burada de istediği gibi harekette ser-
datı vakıadan anlaşıldığı ve şu 1 keyfiyeti arzettim. Hünkar . 'bY~1nı kak~ı~e?ın sıy~se1tı eskas 1 yapllan maç Yunan takımını best bırakılmalıdır. Reisicüınhu kavele akdedilecek 
h il .. b b b' ba k ld B "dd . ıtı an e es ı«ının aynı o aca - ·ı b . . t" run rolü biri siyasi sigeri teknik ANKARA 15 (T l f l ) ,,.,. a ere gore om anın _ır ara ço memnun o u. aş mu eı 1 • - . • -· Romanya ı e fşa geçırmış ır. 'k' , T d . • "f it d , e e ona 
derun•ında patlattırıldıgı k~na- umumiye selam ve iltifat tebli- ı t~r: Belkı. zavahır bı~a:_ deg_ışe- Yunan takımı çok müşkilat çek ~ \ amı ınh"= nu uz~ a ~ 11• a ı Nafıa vekaletinde Zekai Be}'i? 
ati Misil olmuş bulunduğu zıkre ğini emreyledi, daireme avdet· bılır. Yem -~rans.ız hukumetı ?'~ meden bire karşı altı gol temin f u ~na~ . u . etdma 'bınesını~ I riyasetinde toplanan bir kor'!; 
dilmekte idi. ile _telgr?fnameyi mabeyin şif- ş~?'a~ılec~gıne bı7Zat .~e_?dısı etmiştir. j aa ıyetını t~ı:z_ı_m en ı aret 0 _- yon Çubuk su bendi işini tet~ı? 

r~sıle V ıyana sefaretine çektir g~çlukle ına:ıır .. Bu hukum_et Bu maç hakikaten merak ve m~lıdrr. R;ısı~umhura . tahmıl etmiştir. Komisyonda mecıısı 
Hünkar hiddetlenmişti 

Bomba Cuma günü patlamış, 
aradan iki gün geçmiş olduğu 
halde mütecasirleroen kimse
nin derdest olunamaması, hatta 
mühim bir iz ve emmare buluna 
maması Sultan Hamidin canını 
sıkmıştı. 

dım. bır kaza netıcesınde Oustnc al 'ka uyandıran bir şeydi. Elli edılen vazıfenın ehemmıyet ve nafıa enciimeni a:alannın !ıllt'.' 
Arabaların muayene ve tetkiki Bankası hı!disesi ve daha geniş b" ~ kişi tarafından takip edili-

1 
azametile tamamen mütenasip !arı ile vekaletin ecnebi su ıJlİI' 

Komisyon hadise mahallin- ı bir hükumet teskili teşebbüsü- ı d ı o~n baladaki rolüı: i~~~ı elzem- 1 tehassısları müdiri umum ileri!~ 
de enkazları bulunup Beşiktaş- nün akım kalması neticesinde yopr u.t. kon kulübünün sa- dir. Ve bunun eksıklıg1 yalnız, hukuk müşavirleri lııılunnıu~. 
ta bel d' · k b d k · 'k "d 1 · · p · an ınay Lehistanda değil, bütün dünya- tur. Komisyonun tetkikatı neti 
!n h f

e ıyenınd'l um am bar1ın a me~ ı~ ı tı ara ge mıştır. oın- hasında yapılan bu maça bir kat •lurt<al [i/sııdski , r. 
. u a aza e .ı en. . ara a arın care yıne ortada duruyor ve an- daha ehemmiyet verdiren şey 

1 
y da mahsuştur. Kendi menfaatle cesinde iki milyon üç yüz ;:ıı 

mıktarını, .sahıplerını,. n':1111ara- cak ahvali srhhiyesi dolayısile Yunan takımının evvelce bire tında kaleme alınmıştır. O za- rini düşünen bir takım fırkalara kırk liraya ihale edilen bu beti' 
!arını tetkık ve yekdıgerıne tat muvakkaten kabineyi teskil et- k k' 1 .1 B k . te R 1 man kendim riyaseti cümhura tevdi edilmiyen bu rol, yüzlerce d_ in anc.ak _3,5-4 _m_ ilyon .. Jira~~ıŞ 
b.k · d" d" b '· arşı se ız go ı e u reş o- • - h u-:, Yatsı namazından sonra be- ı ettır ı, on ye ı ara a hasa- memiştir kım k -1• namzet olduğum için kanunu ve binlerce adam tarafmdan de ınş~ e?ılebılecegı.te~a ur e. 1, 

ni çağırdı. Zaptiye nezaretinin rta uğrabmıştı. kBel~tdiyece on
1
al- · ~:~şa :~lund~ğu fae ;:!= esasinin yukarıki kısmı beni is- ğil fakat ancak bir kişi tarafın- ve ıçtımada bendın ıktısadı 0 

>e tahkik komisyonunun bir iş 1 ara anın ayı numara arı MOSKOVA. 14 A.A. - 1- B 1 k tihdaf ediyordu. Bundan bütün d.:ı yapılabilir. Reisicümhurun matlığı mütaleasını ileri sürell' 
göremediklerinden ve cinayetin bulundu sahipleri celbolundu d l .. b ya takımı da u gar ta ımı ta- j • h .. . l devlet dahilinde en yu'"ksek na- ler olmuştur. . 

fen me~urları ve araba imal ran a yapı an tayyare musa a- rafından üçe karsı b~ sayı ile 1 meşrutı .. ay~~ m':'t~~sır o u- ul 1 a~ıcı 
fail ve mürettiplerini yanlış yol- d , k. 

1 
.
1 

B'd kasında birinci gelen Sovyet -ı· ed"lm"ştir !yordu. Çunku Reısıcumhur ma- zım rolünü bilamani ifa edebil- Diger taraftan m ~ave e ·be 
t'i..Il aramakla beyhude vakit ge e .en s'.1n at a.r :ır 1 e 1 ayet tayyareleri Moskovaya dönmüş mag ~~- .. 1 1 

• • kamı bir heyula derekesine indi mesi için karşıya gelen fırkalar · bir ~addey~ naz~ran ın~aat_ır:~ı 
ırdiklerinden sert sert, acı acı muddeıumumısı Etem Bey ve rd' F P . Gonıluyor kl maçı seyretme . . b 1 d Ka u·· zerinde dog· rodan dog· nıya nü- I deh ılahaleaen yuztle yırmı • 

: . . • . 'k" .. sta tt"k b hu urunda le ır. ransız otez tayyaresı - elen bin•-rce kişinin hisset nlmiş u unu yor u, nunu e- ba . ld • l d' ul:• 
Dahs ıle kendı şahsına ıhanet ı ı mu n ey z '! d k"k d k 1 ge g , . ..., 1 • . h l • d fuzunu,·~. ı"mal etmesın· e ı"mka·ıı laya lig- o ugu_ ta i ır_deı:n, fı' 
. · ld - .. l di h tatbikat ve mukayesat yapıla- ! 2 a ı a a 6,lOO metre yü se t'-' heyecan takdir edilebilir. sası metnın vuzu suz ugun an • 'akı o ugunu soy e emen . .. , . "b .1 d ıgı ı d 1 d 1 k" . . b 1 veren bir otorite ile mücehhez vele fesh olunabılecektır. :t,:ı. 
·a tıye nazırını ve omısyon k 174 k'l . d yunu. .. k . R" . .. olması şarttır. Bütün bu müta- su ~u en ıs_ ~rı . ı_sc "· ',c-b . k• . rak on altı arabanın sahipleri 1 mış ve sur at ıtı arı e e saatte O n ne netice alcag-mı tah- ı o ayı ev et ma ınesının aş ı '"h d' 1 . . bencJıO 
. · · - ak b · d · teayyün etti ancak on yedinci 1 anca ı ometre temın e e- m'n etmek pek kolay cleg- ildi ca uç çar ı yanı ıyasetıcum-

1 1 
b" R .. ümh" 01.0zoyı geçecegıne ıtıraz ettı:· . • ıeyetını çagırar u ıra esı- · • b"l . . H lb k' So ı · h'"k. 1• ı< . t.Jt.li- "ht 1 arabanın numarası kaydi ve sa-' ı mıştır. a u ı, vyet tay- Yunanı'stanın 930 Yunanistan hur, u umet ve par amento a- ea ara manen eısıc uru . .. k" dd e isti' ,un cu g ve ı ar o unmasım . 7 / d k'k d ' d h"" d . 1 . 1 V h 1 k h d d" nne gore mez ur ma ey ,. 

emretti. hibi bulunmadı, kimse tarafın- yaresı,. ~ 5 .. a. 1 a. a 6.450 şampionluğunu almış ohn Pa- ı henk. _ a _ınn ~ ı~ e~ı~or. ~r. e em naz~r. ara arşı em e ı- naden komisyonca mukaveleıl"' 
Zahirde hünkar haklı görü- dan da bilinemedi, bu arabanın metre ırı;ıfa yukselmış v~ ~aat- natinaykos kliibii bu maçta ta- . ~ekdıgerıle daımı bır ıhtıla~. h~- yet me~lısıne karş_: bazı haklar- feshi zaruri görülmekle bera!Jer 

r.'iyordu. Bizzat nefsine karşı ~e~e~lekleri dört köşe!~ lasti~li te 210 kılometre katetmıştır. kıma altı kişi . vermiştir. Bulgar lınde bulun~orlar. Bunun o?~- hla ktlechız elnıtmek lal~ıı:ıdırf. Bh':' . müteahhitlere bugüne kadar 'lı' 
~ x:a bir araba ile açıktan açığa ıdı kı, İstanbulda o tarıhte boy - · · - takımı da kuvvetliydi.Lef.ski ta- ne geçmek ıçın kanunu esasıyı . a. ar, ya z mec ısın .. es mı pılmış olan teminatın heba; 0 ; • 

. . • , nmi~ azim bir tecavüz, bir le lası;i~li. t~ke'.le~l~ olan araba İngilizi öldürenler !{ımından sekiz oyuncu vardı. ıslah ve tadil etme~ laz~?1:· ıstılzam eden ahvale munhasır maması için projenin tadilı $ 
~ · r nii meşhut vardı ve vuku- yok gıbı ıdı, dıngılınden çıkarı H 'k' takim da Macar nüfuzu Her şeyden evvel b:r taksımı a- kalmamalıdır. retinde masrafın tenkisi dal18 

k " ld f " BOMBAY 15 AA K er 1 1 1 k ·d . . b l 1 ·a~ , lan iki gün geçtiği halde lan tasın mar ası nesse or er • · · - ay lt d lmakl beraber her iki ma aı esını arayıp uma ı- Devlet içinde en ağır mes'u- faideli bir sureti hal tetakkiO• r 
ld d ·ı 1 f b ' k · ı· makam Simpson'in iki k:ıtili in- a ın a 0 a d B · t " 1 b' k'ld l" · 1 b. · · k<lr~ b"r 5errişte bile e e e ı _eme-

1 
~e112a3 ~d'.1 Aımab at numf ark~shı rakip takım biribirine karl?ı far-. 1ır. 1 

ud sısk~md, o
1
y ~ ~.r şbe" ı ~ke ıyetı taşıyacak o an ırını en 

1 

muştur. Mütehassıslar bu · . 
. ,., 'iti. Sarayın etrafını ıhata 1 ,, ı ı. ra acı esna ı a tihara tesaddi ettikleri sırada ki b' "'steriyordu. I oma ı ır ı • ev etın uç uyu ~uhranh anlarda kuvvetini sıya mucibince yeni bir proje hal'.l.'.

1 'ttı.. binlerce asker ve tüfenkçi yası ve sürücülerin değnekçi- aldıkları yaralrın tesirile ölmüş ı ır oyun go . . müessesesinden her biri kendisi nete mevdu olan milyonlarca in layacaklardır. Bu proje bend1)e 
.:-liıı, jandarma, belediye me- leri ve araba tamir ve imalcile- !erdir. Yunanlılarıı:ı nıkbın olın~la- için azami bir sarahat ve kat'i- san lehine istimal edebilecek bir 1 irtifaını gösterecek ve busı:r~~ııi 
" !arı sivil hafiyelerin gözle ri bu arabanın İstanbulda kül- t' dd k 1 1 .. 1• ı n meydandaydı. Fakat neuce ! yetle ayrılan saha dahilinde ser- vaziyete koymak icin. muktazi in~aat bedelinin ihale beoc 1

•1 
• · ">nilrıde o hiyanet ika edilmiş !iyen meçhul olduğunu ve her sur~ 1 m~:a e : arı, ~-asa her türlü tahmini geçmiştir. 'bestçe hareket edebilsin Reisi- salahiyetle techiz etmeden riya- yüzde yirmi nisbette aşmarı13" 
:··en, ne vukııundan evvel, ne halde yeni gelmiş bir şey olaca sın a mez ur ara anın ıryDes-1 Bulgarların mağlubiyetindeki cümhuru ancak bir başv~kilinsa seticümhura intihap etmek caiz temin edilmiş olacaktır. 
• b" lık .. ·ı - "f d d "tt'f k .. t . teden Luıt kur.ıpanyasmın a b l . . tmek zordu --c~ :;oııra ır yarar gosterı e- gmı ı a e e ı ı a gos ennı~- .1 k se ep erı tayın e r. lahiyetlerile techiz edip taksimi değildir. 
memişti. !er. maçya vdapur~ e t{~·ı 11:1~~f ve Çünkü bu takımın bilhassa bir! amal meselesinin zahiren ensa- Ben, istisnai bir karakter 

'Kitabet dairesine geldim. ı Viyana sefaretine istizahı, ~uı~ara a ~ e~ .. e -
1 ~~ 1

; ç~m kaç oyuncusu vardı ki pek mü. I de ve basit halli çaresi zannedi- kudretine, seri ve kat'i bir karar 
0 ·"1mda kimse yoktu. O sırada havi telgrafname çekildiği gibi. er ı.:~ kçu ~ oşem~ ı ~yok kemmeldi. Oyun pek şiddetli len şimdiki usul fena bir usul vermek kabiliyetine malik olan 
·1 ;ııın oda kapısı açıldı. Baş i rüsumat emanetine de gümrük ~un \~ ap er~~~~ a ?h~r~ safhalar gösterdi. Yunan takı- dür. Devlet faaliyetini tek bir- en kuvvetli adamlar zümres!ne 

· ı<ldeiumuml merhum Cemal ·1. kaytlarma nazaran mevrude s·ıv~ .rı:ayıs .. tatrı trnıın. e mının ani surette indirdiği dar- Reı"sı'cu"mhu'r 14 nazır ve 600 

Bulgar Hariciye 
nazırı 

Ankaraya gelecel< ·- 1 ·1 ·00 · - d 1 · · b' hl 'k · • ı vıyonçı namına vuru e s dahilim. Harp esnasında yalnız 
,e '. ~ce e 1 e ıp -~· aşaıp a i muame esının ıtta 11 ış an olduğu halde bilahare Silviyo: beler her halde Bulgarların ce- meb'us arasında tevzi ve tak- hükumet reisliği değil, başku-
•~·latı yazılacagı .u~ere cına- yazılmıştı. 1 . . . . . . . . saretiııi kırAı. Hülasa mükem- sim eden b ·ı b" k 'ali 

''Ptin esrar perdesını açmaya Rüsumat emanetinden gelen rıçı ısınının çızılerek sımsar . "' u s stem ır ta ım mandanlık vazifelerini tl~~i yap Atinn14 (Milliyet) _ Sofya~·ı'l• 
' - · M L f k lmı e mel bır oyun... tenakuzlar gö•termektedı'r tda t V 'f 1 . d" - . ··r fl~ 11 ·:rtet eden bir anahtar bı:iun- cevapta: aslı gönderılen kon~- . aran a namı yazı ş ~ .. .. .. . .. .. . . ~ . . '. ım. azı e enn ver ıgı nu u- Atina gazetelerine telgra ~ ·ci· 
; c;unu söyledi. Bu anahtar mento ile galata emtaai ecne- bunun adamı Mateo vasıtası le Onu~uzdekı pazar gunu :ı;1- r:ı. n:ı~mlekete aıt teknık ışler zun tesiri, her günkü s:yasi mü- <.!ı ı Llligıne gure Hulı,!ar h~il;-
• ı ;"123 rakkamı ile Viyana biye gümrüğü nezaretinin müh gümrükten çıkarılmış olduğu re ve Atıı:a tak~mlar~ Y~nanıs- bınbırınden ayrı ve müstakil 14 cadelelerin verdiği metanetten ye nazırı M. Burof, Tevf!k I'. ş 
"Neseİdorfer" markası idi. rü resmisini havi muayene v~ tezahür etmiştir. tan şampıyonlugu ıçın bır maç I kol v.~ o katla: kafaya ay~ılabi- kat kat daha mühim bir tazyik tü Beye iadei ziyaret içın. 1 

Ilaş müddeiumumi Vi ana manifesto ve ambar defterlerı (Bitmedi) yapacaklardır. len hukumete .erk ve tevdı olun amilidir." kında Ankara a idecektır. 
~ ~ 

tarının kavgaları tanzimat dev- cılık ve saire vak'aları - oİmuş, yük muh~rrir yetişmemiştir. f yas! makaleleri ile tanılmışlar- ririn tam. ve d.ogru yazabilece.ş • • ı Haftalık edebi musahabe 1 .... .... rinde başlar fakat bu devrin bel yüksek şair bunlara bazı güzel Meşrutıyetten evvel Tevfik 1 dır. Esasen Hüseyin Calıit Bey eserini maatteessiif bitirı:neıf.l 
-'----'-----------------:--... · ___ _,__ Ii başlı bir edebiyat münekkidi manzumeler ve bazı hususi mek Fikret bir müddet "Tarik,. ga- de bu edebi • enki tlerinin daha tir. . &İ B i Z D E T E N K İ T yoktur. Vakıa Nan:ık. Kemalin tuplarla cevap vermişti. zet~siııde "Haftai Edebi,, ve Hü ziyade bazı fikirler miinasebe- Hülasa edebiyatı ccdı_d • .; 

edebi mütaleaları ıhtıva ~den "Klasikler münasebetile Ah seyın Cahit Bey de "Sabah,. ga tile birer kavga olduğuau tas- Halit Ziya Beyin hikayecı 'f l:ı 
makaleleri ve "Mukaddemı Ce- met Mithat 'Efendi ile Sait Be- zetesinde "Hayatı Matbuatta., dik ile makalelerinden müteşek fik Fikret in şair oldukları ·i• 
~al,, , "İrf:ın Paşa~a. mektup,. yin kavgaları meşhurdur. Yine ü:ıvanları altı~da hafta.lık t~n- kil kitabına "Kavgalarım,. ün va dar bir münakkidi yetişı:nefl· d 
ıle "Tahrıp ve Takıbı Harabat,, Ahmet Mithat Efendinin "De- kıt makalelerı neşretmışlerdı. nını vermiştir. tir. Eğer yetişmiş olsa onun

11 
mda tenkit parçaları va:dır~ Fa kadanlar,, ünvanlı bir makalesi Biçare edebiyatı cedide müte Ahmet Şuayıp Beyin bilhas- edebiyata bu san'atkarıar~ıJ 
~ca~ bu. ese.rler kısm~.n sıyas~ v~ üzerine edebiyatı cedideye, Ser- madiyen kendini izah ve müda- sa Fransız edebiyatına dair ma- kabında bir hizmeti doktın· 

Tanzimat devri - E<'ebiyatı cedide - Fecri ati 
yani Meşrutiye, nesli - Yeni lisan 

ve hece vezni nesli - Bugünkü Edehivat 
ıçtın;aı _bır ~eceddut hdam ı:sı vetifünun muharrirlerine, ve o faa vaziyetinde idi. Bütün "Ser- kaleleri kısmen tercüme ve ic- olurdu. N 111e 

Bizde manası iyice anlaşıl~ l~t, yalan, küfür ve gılletle do- mahıKyetınd1~dı1r,fkısmenz· e p a: zaman garpçılık ve teceddüt ce vetifünun., muharrirleri mecmu maiden ibarettir. Türk edebiya- Riza Tevfik: "Hamit 
3uı 

mış kelimelerden biri de tenkit lu bu manzumeler o edebi nev'e mık e7: 11;1 • r an hve 
1
?.Ya 

1 
a reyam başında bulunanlara kar alarmda münavebe ile "Musaha tına dair yazısı yok gibidir. "'Ha Abdülhak Hamidin bazı_ ;~,d 

tir. Bittabi kudemada yeni ına- mensup telakki edilirdi. Bu hü- ~~l~_'.l b'? es~':1ın. m~. su u o an şı başlıyan ve senelerce devam bei Edebiye., ler neşrederlerdi. yat ve Kitaplar., garplı bir kaç hazatr felsefiye~i .. i5imlı 'rett 
~;ile tenkit aramlamaz. cum tarzı nazımdan nesre geçe- e e · 1 ırer ıcvıye ır. eden tehziller, tarizler, hatta Edebiyatı cedide hemen müşte- müellife ait yan tercüme bir ta- şayan büyük bir kitap pes 13 
':;izde ilk yazılmış tenkitler rek "Panfle,, denilecek bir ta- Recai Zade Ekreme Üstat Tevfik Fikretin ölümünü temen rek bir cephe karşısında oldu- kı~.Yazılardır. . .. • Her neslin haricindt;_.ı.af, 

"s•~a ve kavaide ait kaimıştır. kım eserlerin meydana gelmesi Ekrem denilmesi "Talimi ede- niye kadar giden hücumlar da ğundan müdafaaları hazan faz- Süleyman Nazıf Fuzulı ve Celal Nuri Bey beğe.r.dıgı •i 
·::mi _edebiyat. nol;:t~i _:ıazarı~- ne sebebiyet verdi. 1 biyat,, ı ile ?,irlikte "Takdi~ E'.~- malumdur. la basit, biribirleri haklarındaki ~ehmet Akif Bey i_çi,n bi_rer tet dülhak Hamide v~ beğen~~'11 
an lısana verılme~ı ~azıın g ; İşte bizde tenkit hicviyenin 1 han .... d~ v~ . Zemzeme., lerın. u- Edebiyat ve matbuatta böyle methiyeleri de fazla mübalağa- kık, Namık Kemal ıçın bır kon- eski ve yeni edebıyata cJ:ıı JJ:l 
c ı ehemmıyet verılmış fak~ ve Panfle . b' . . b' çüncu cıldının mukaddemesın- bir mevzu etrafında münakaşa Iı oluyordu. Tevfik Fikret Ha- ferans ve Abdülhak Hamit için sus! fikirlerini ihtiva eden ~i 

1 '"t · ·1 ·~tır nın ır varısı ve ır d k"d" 'Ik · 'd • h .. ' tt "f kend b' t ı· d · ba7 ' ~ n:.an o e~ı~e geç.ı ememı~ . · ~erriilhalefi oldu ve bundan do- e te:ı ı .~n ı ıpt~ ~ı ve en~z modası hızını hiç bir zaman kay !it Ziya, Cenap Şehabeddin, Ah maa eessu pera e ır a- tenkitler ve ısana aır 
3k1 yevmı Tercumanı Hakı- !ayıdır ki kısmen .. k .. talimı numunelerını vermege betımemiştir Edebiyatımızın sa met Hikmet, Hüseyin Cahit kım makaleler neşretti. taplar yazdı. .. 

. . d b' .. muna aşa, mu - .. d' F k . • d b' d"cl . bü\ 
'lt., gazetesının e e ıyat sutun d fa~ vece h" . d k 1 başladıgı ıçın ır. a at onun rahaten Garbe teveccüh ettig-i Mehmet Reuf H Nazım yani Fakat edebiyatı cedide üstat- E e ıyatı ce ı eıun . ıJ 

B d d ·ı a Q vap ma ıyetın e a · ıı· N . . • · k'd" · 1 ş o •1;ı vardı. uraya erce 1 en ga · d e yine bu d _, 1 tl k" da asıl Mua ım acı ıle kavga- 0 zamanlardan bugüne kadar Reşit Bey A Nadir yani Ali tarı iç'inde tenkit yolunda en de- bir münek ı ı yetısmem b'~i 
11 . l · 1 l ı v n an uo ayı ır 1 ı d M 1 . . • · - "b" "F . A • .ı.te v· · er ve nazıre erın at arınaı .. 1 b .. lan meşhur ur. ua hm Nacı- bizde şair hikayeci romancı Ekrem Bey Süleyman Nesip ğerli ve en güzel yazıları nesret r;u gı ı •ecn tı,. m . .' 1 

' l\hlar çekilmiyor!., Tarzında hu munazad~ arbın azb.~ln mıı_şa~.e-' nin o adi "Demdeme,, !eri tenki gazeteci ~tarak tanıİmış bütü~ yani Sami Bey İbrahim Cehdi mi:;; olan Cenap Şehabeddin B. demiyorum, çünkü bovl:liı1i 
b. k " l J ·ı· olu me w· mu re eve 1 c doku!- a· b - k"lle · d b" " ' ed l · · kt kt f k t ne~ ' 'r ta. ım muta ea ar ı <ıve · -·· · .. "lcl" K-l : . ın ayagı şe ı rın en ır nu- edipler icinde böyle arada sıra- yani Süleyman Nazif ve s~ir bü ne bu ebl musahabe erını top me ep yo ur, a a "f"f1" 
.'ırdu. lşte b ı tarz tenkit bil'I- clügn go;u ~: k a eınl~. haşlı-ı munedir. da tenkit. makalesi yazmamış tün Servetifünun muharrirleri lamış ne de Abdülhak Hamicfo de -bu zümrpııin tese•tl<tı 0

jlt 
' lre her edebi mecmu;da revaç 1 yaıı 11es mr ır aç 1' 1unakaşa Abdülhal· Hamidin o kadar bir tek muharririmiz kalmamış tenkitle mesgul oldular. Fakat dair yazmağa başlayıp b!r kıs- burada bulnnma•,,rs ve onıı C 
' · 1 • " • r 1 mLı'lttır. sem~i e, lnıs•on ve yıunrl'k clar- ··iiz 1 s 1 ·rine kar ı da bö le tır. Fakat ariptir ki bunlar ara üphesiz me~eıa Tevfik Fikret mını "Tasviri Efkar,, g:ıutesin hak etmemb olan VahY~,.· ıı 

• • ·1;rC:P l '°' 
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Tayyareler dün tasarruf lehinde beyannameler attılar 
! Vilayette l 
T. Hadi Bey 
Dün vali muavini ve 
mülkiye müfettiş
leri ile görüştü .. 

Polis işleri tetkik 
olundu .. 

Emniyeti umumiye müdürü 
Tevfik Hadi Bey şehrimizde po 
lis işleri hakkında tetkikatına 
<levanı ediyor. 

Tevfik Hadi Bey, dün vali 
muavini Fazlı Bey ile mülkiye 
müfetişlerini ziyaret etmiştir. 
Bu ziyaret esnasında polis işleri 
hakkında görüşüldüğü tahmin 
olunmaktadır. 

Dahiliye müsteşarı hasta 
Dahiliye vekaleti müsteşarı 

liilmi Beyin rahatsız olduğu 
haber alınmıştır. 

Ziraat raporları 
Ziraat kongresine verilecek 

raporların tanzimine başlanmış 
tır. Raporların tetkiki pazar gii
nüne kadar ikmal olunacaktır. 

~--------~~-----~ 

Deli mi? 1
[ __ B_eı_ed_ıu_e_d11_].....ı 1 Borçlular 1._I __ Ek_o_n_om_ı _ __.I 

Va-Nu Beyi vurmak imar işi Hapsedilmeli-
isterken 1 . l ·? ktısat komısyonları er mı· Dün tayyareler be-

Başkasını yaralayan Şev- .. b .. .. ·ı k Meb'uslanmı:-kanunun yannameler attılar 
ket Beyin muhakemesi o ur gun seçı ece 

Tasarruf 
Arsalar 

Binde kaç nisbetin
de vergi verecek? 

Maliye Vekaletinin bir 
tamimi 

M k b h tadili etra- G l · · 1 b Bir kıskançlık yüzünden mu- ütea ı en müte assıs- üze vıtrın er müsa a- Kabili istifade olmayan ar-

'I Maarifte 1 '------
Ders saati 

Resmi mualJimler 
kaç saat 

ders alacaklar? --- - -harrir Vaıa Nureddin Beye attı lar işe başlayacak fında ne düşünüyorlar? kası devamdadır salann binde dört nisbetinde 
ğı kurşunla, kazaen Akşam ga Şehrin güzelleştirilmesi,su ro~' Yerli mallar haftası ve vıtrin vergiye~e tabi. tutulm~sı . hak- Maarif vekaletinin mühim 
zetesi idare memuru Şevket B. kında dun Malıye vekaletınden 

1 · · ·b· · ı · · · müsabkası devam etmektedir b" t · · in tatili uzvuna sebebiyet veren se esı vesaıre gı ı ış er ıçın yenı . d f d 1 ki b' . 1 . ır amımı 
belediye kanunu mucibince tf'~ Dün şehrin afakında dolaşan .e ter ar 1 ara ır emır ge mış 

Hkeut·sBey. :: !~~~~dpaamşau~aaddedeŞmeva- kili icap eden iktiras komisyon tayyarelerimiz havadan içerisin tır. . . . Maarif vek3.leti Maarif emir. 
· d · de tasarruf umdeleri yazılı ka- Bu emırde bu gıbı arsalardan liklerine şu tamimi göndermi~-

kesilmis olan tevkif müzekkere !arına şehir meclisın en ıştı · ti 
rak edecek zevatın ntihabı mec ğıtlar serpmişlerdir. binde dört nisbetinde vergi is- r: 

sinin müddeti bittiğinden maz- "f 1 M .. f tt' J d l !isin persembe günkü içtimııın- Dün akşam radyoda Hakkı tı ası muktezi iken 10 Mart - u e ış er en a ınan 
nun perşembe günü Ağır ceza- · J b kt ı d bi 

da Yapılacaktır. Bunu müteakıp Nezihi Bey tarafından bir kon- 1330 tarihli kanuna tevfikan ba rapor ann azı me epe~ e r 
da muhakeme edilecek yerde k ıı· l · -' ı · · komisyonlar faaliyete gec.eı.:ek- ferans verilmiştir. Bugün de ge- zı ınahallerce bu arsaların ta- ısım mua ım enn "ers ennı 
dün Mahkemeye celp olunmuş- .. 1 ı d ki ]erdir. ne muımaileyh tarafından Bey- hakkuk eden vergilerine arazi muayyen gun ere top a ı arı 
tur. B l d 34 . . · 0 g-lunda V. M. s. A. cemiyetin- misilli bü•.- açıg-ı namile yüzde askeri ve hususi mekteplerde 

Muhakemenin geçen safahatı e e i)'e nevı ıstatıs- ..,. 
Ş k B · . . . 

1 
de bir konferans verilecektir. elli nisbetinde zam yaprldıg-1 tef tahammüllerinden fazla ders al 

na nauan maznun ev et . ın k k •ı ı dd N r 41 S ı Bey er 
vak'a ernasında şuurunun muh- ti tulaca " 1111 ın '""' · 1 a P Vitrinlerin halk tarafından ge- tiş neticesinde anlaşıldığından dıklarr anlaşılmaktadır. 
tel olduğe iddiasile Bakırköy Belediyece şimdiye katlar ev ANKARA, ıs (Telefonla) - zilmesine ve rey verilmesine hatanın derhal tashihi bildiri!- Bir muallimin her hangi de-
şifahanesine sevkedilerek mua- lenme işlerile yangın, me?baha Bugün mecliste meb'uslar ara- başlanılmıştır. miştir. receli mektepte olursa olsun haf 
yenesi icra edilmisti. Muhake- ve et sarfiyatı hakkında istatii- rasmda adi borç için hapsin ia- Gerek vitrin tertibi noktai na 10 Mart ı330 tarihli kanun; tada 25 saattan fazla rnuvaffakı 
me bu muayeneyi kafi bulmaya- 1 tik tutulmakta idi. Badema otuz de edilip edilmemesi hakkında zarından, gerek malların nefase münhasıran arazi vergilerine yetle okutması mümkün değil
rak bir de tıbbı adlide müşahe- dört nevi istatistik tutulmasına ki anketime devam ettim. Gü- tini göstermek noktai nazarın- şamil olup arsa vergilerinin bu dir. Bir muallimin en eEaslı va· 
deye alınmasına lüzum görmüş- karar verilmiştir. Belediye bun müşhane rneb'usu Fethi B. di- dan cidden çok güzel ve san'at- zamma tabi olacağı hakkında zifelerinden biri vereceği dersle. 
til. Dün Ağırcezada tıbbı adli- !arın birer suretini de istatistık yor ki: karane tertip edilmi~ . vitrinle:· bir hükmü ihti\'a etmektedir. re hazırlanmak ve vazife tashih 
nin gönderdiği rapor okunmuş- müdüriyeti umumiyesinc e;ön- Devlet k d. · b 1 vardır ve halk hangısıne rey ve 27-ı2-1330 tarihinde Maliye etmektir. Bunun icin de sınıf ha 

· - . . en ısın~ on; u o- receg- ini sa~ırmaktadır. 

M •f . . . tur. Makamı iddia bu raporu mü derecektır. !anlar ıcın adam hapıs etmekte İkt t . "t f h f b vekaletinden defterdarlığa gön ricinde geçirebilecek vakta ih-
aarı SlyaseİlffilZ şevveş bulmu~ ve tavzihinin te 1 k l · d , ·k b · · h · ısa ve asarru a ası aş- d ·ı b' · d k tiyacı vardır. " n 1 ap ınüzesı evam ettı c;e_ . orç ı_c;ın apıs ladıg'ı zaman İstanbul Milli ik- erı en ır tamım e metru ar-

ıninini talep etmiştir. ktu hakik salan d · 'b· b. d d.. 2 - Orta tedrisat mnallimle-
F yo r_ P. re.nsıpı . atte. rnev- tısat ve tasarruf cemı"yeti heye- n a arazı gı ı ın e ort-
ırka l·çti·maında buau"n M h k 25 K ı .. - İnkıliip müzesi için yeni büt- d - ld ah kk k · ·ı k · rın· den olupta 11 s • kt ı & u a emeye . evve og- c_ u.t egı_ ır dem_ektı_r. _Adı_ borç ti idare reisi tarafından ... ekilen ten t a u ettın ece vergı- u usı me ep_er 

M •f k·ı· 1 d d 1 kt çeye on bin lira tahsisat kon- " 1 · b de der J k · t ıı· aarı ve 11 e en sonra evam o unaca · ır. ıc;ın hapıs keyfıyetının ılgası tazı'mat telgraflarına Reı'sı· cu··m er yıne ütçe ac:ığı namile yüz- s ama· ıs eyen rn ıa ım-
muştur.' Belediye müze için ye l h h · b' d l' • h t kti• krediyi daralttığı muhakkak gi- hur Hazretleri ile Ba!'vekil ve de 50 nispetinde zam icra oluna ere er angı ır e~ece ı res-

ıza a verece r Abdu" lhamı·t . . 
1 
niden bazı tarihi esya alacaktır. - .kr d. . . m'ı husus· kte 1 d k. d veresesının B J d' d b·. k k bidir. Binaenaleyh kredi buhra- Meclis reisi pasalar tarafından cagı zı e ılmıs ısede bu tebli- • 1 me P er e ı er~ 

li ANKARA, ıs (Telefonla) - davası buai.in verilecek e e ıye e ır e me nından şikayet olunduğu şu sı- bervec:hi ati cevaplar verilmiş- ğat; istifade kabil olmayan arsa , saatleri yekOnu 25 saatı geçme-
. Fırkası grupu yarınki içtima o mütehassısı rada hapis usulünün iadesi mu- tir. vergilerinin nisbeti hakkındaki mek şartile hususi ecnebi ve e-

~da Maarif vekili Esat Beyin Abd"lh · · · \ kail' k 1 · d ı ıb . ~ d' B . .k. f u amıt veresesının muh B .. k ld k k .1.k h .1 sip olur. lstanbu!Milli iktısat ve tasarruf kanuni ahkama mugayir oldu- ıyet me tep erın e ( ers o-
rabım Alaed ın eyın ı ıha 1. T .. k İ 1 hk · ru se e e me çı ı ta sı k ı ·· d ·ı · te ıt ur - ta yanma ernesın d Al' R B d b' lhıan B Baya:ı:ıt· cemiyeti heyeti idare reisliğine g'u anla5ılmış ve bunun tashihi 1 utma arına musaa. e _ver.ı meısı 

ta evvelki içtimada Maarif 1 hk · <l e en ı ıza . namın a ır · · - 1 ak 
1 kkınd . ._. k de talyan ma emesın e aç- M ·r k"l · f d 

1 

- İlgadan sonra iadesi dog' _ C Teşekkür vebu hayırlı mesai 12 ag' ustos 1928 tarihinde (bu m amınıza terk_edılm_ı. t_ır. 
1a a ırat ettıgı nut a ce- b .. ı· zat aarı ve a etı tara ın :ın •. cc1·ı· İb tıklan davanın kararı ugun b 1 d' . 1 t ru deg-ildir nizde tam muvaffakıyetinizi te arsalara binde dört nispetinde 3 - Esas vazıfelerı hse mu-
\'ap verecegı zann ı ıyor. ra tebr - Junacaktır e e ıyeye tavsıye o unmuş ur. . . · . d . ır ~ 1 1 him Alieddin Bey bu nutkunda ıg 0 • 

1 
Belediyece mumaileyhin istih- Ah Saıp Bey Urfa: rnennı e erım. vergi tahakkuk ettirileceği) bil a ım veya orta me :tep ~n e o= 

inkılaptan beri memleketin Ma- damına karar verilmiştir. Ali -Hapsin iadesine taraftar deği Reisicümhur dirilmistir. lupta haftalık ders saatı sınıf 
arif siyasetine ayrılmış olan dik Hareket gazetesi aley- Rıza B. bu hususta ve bilhassa !im. Zira eski vaziyet ile bugün Gazi Kemal Binaenaleyh istifade kabil sınıf ve şube va:,iveti clolay:ısile 
kat ve himmet en ziyade istil- hindeki dava ekmek çeşnisi hakkında tetki- kü iktısadi vaziyet arasında e- lstanbulMilli iktısat ve tasarruf olmıyan metrfik arsalara 1928 on beş veya on sekizden az olan 
?anı ettiği ehemmiyetle müna- kat yaparak belediyeye verecek saslı bir fark vardır. Dün bu ka- cemiyeti heyeti idare reisliğine seneimaliye sonuna kadar bin bir muallime hususi ecnebi ve 
sip olmadığını iddia etmiş ve Hareket gazetesi sahibi Suat tir. dar borçlu vatandaş yoktu. Bu- C. Tasarruf haftasına.~arşı ~~: de altı hesabile tahakkuk etti- ekalliyet mekteplerinde kat'iy-
İ\k tahsil çağında bulunan ço- Tahsin -Hermanspirer davasına Adaların elektrik mese- gün borclu olanlar çoğalmıştır .. tanııever ?alkımızın g_ı;ısterdııp rilmiş olan verğiden binde ikisi- yen on saattaıı fazla ,·erilmive-
cuıı.ıı:rdan bir milyon çocuğun dün dev?ı:n olunmuştur. l'?az- Muhiddin Nami Bey Bitlis: şuurlu alakad'.':n çok mu~ehassıs ne isabet eden kısım tahsil edil- cektir. 
ınektepsiz kaldığım işaret ede- n~~ ".ekılı H_'.'rek~t. gaze~esı ~- lesi halledildi -Eğer hazırlanan yeni layi o_ldu"; tej.ekkur ve tebrık ede- diği takdirde sahiplerine alelfı- 4 - Müdür veya mııav'nlcri 
rek Maarif derdini teşrih etmiş- hıbının old~u gıbı mes ul mu- Adalarla Anadolu yakasmın h h .. d d 1 k 1 rım e en ım. sul reddi ve henüz tahsil olun ne şimdilik hususi ecnebi ekal-
f 'K b kkınd d İbr h' d" .. .. de davaya ithalin· . İta apsı ıa e etm~ en a ~~a - ' Ba•vekil 1 d k' d'lm .- ı· k 1 . d - . ır. ı tap a a a a ım urunun ı ıs- elektrikle tenviri meselesi halle 1 hakk t d b 1 ., mıyan arın a bir ın e ı esı ıyet me tep enn e azamı be! 
Alil.eddin B. harfleri yataşmak i temiş müddei vekili sevk kara- arın 1 emın e e ı ırse ismet saat verilecektir. 
Cı· n bır" mı·ıı• ku··tti··phane kurma- rının vaki oldug-unun iddia et- dilm_ i_ş~ şir~etle belediye arasın- mesele yoktur. Aksi takdirde l b 1 .11 • 1 'Jı ve 1929 mali senesinden itiba-' d ı-f h.. l 1 h . . d . 'd"l . 1 .~tan u mı ı tasarru ve ı tı- b" d 65 . ıı· d tah k 5 - Hususi ecneb' ve ckalli-
. d hal t bb" tm k miştir Müddei umumi evrakın a ıtı a ası o muştur. apeın ıa esme gı ı mesı e zem . . h . ·a ren ın e nıspe n e a -
!{a er eşe us e e zaru- . · G . .. .. . k dı'r · · sat cemıye~ı1 • ;retı ı are kuk ettirilmi~ olan vergiden B. yet mekteplerinde vazife gören 
retini ileri siirmüş ve yeni harf mütaleası için muhakeme 27 K. eçen cumarbte~ı J·unu şır er · reıs ıgıne M M f · ~ k · · muallimlerin vazifelerinin hu e-
l erin kuvvei teyyidiyesi bugün evvele talik edilmiştir. \ m~rahhasları. e. e ıyeye ~~ - Zamir Bey Adana: C. Tasarruf ve yerli malıhaftası · · ~e ıır ar~n ~etıceııın~ 
icin kanunların okluğu fakat ya ~ışler, bele_dıye?ı? ~oı: te~lıfı- - Hapsin aleyhtarıyım. An- münasebetile izhar olunan yük- ~adar binde on 1:1.ıspetıı:ı~e .tahııı :::rm~::~:~~nte~!~a:ı~~:~a 
rın ic;in bir kütüphane olacağı Şeker davası n~ kabul_ e_t~klerını bil?ır~ışle':'- cak İcra ve İflas kanunun mı..- sek duygulara teşekkür ederim l~t. y!pılması, mutebakısının te-
SÖyl m'şt' dır. Bu ıtılafın hukukı bır şekıl ayyen maddelerinin esaslı suret efendim. cilı lazımdır. verilmesi ve her verilen müEaa· 

e ı ı. d ı · · · k b - - -- -- de hakkında doğrudan clo~ruy 

Ih. h. T ı· Be Alpullu şeker fabrikası mü- e ~amamkanma~ık~çın şhılr .. edt.~ ~ te tadiline taraftarım. B. M. M . Reisi Bı"r Hı"ntlı" peyaamberl orta tedrı·sat daı·resı·ı1e m,•Ju'•mat ra iM a ) y dürü Hayri B. tarafından Son- l~dıyeye arşı :va. ı t~a . m unu ..... • - A. Kazım 6 • .... 

posta gazetesi sahiplerinden . bır mektup_!~ ~ıldır~ıştır. . Hukuk mezunlarının stajı Fabrikalarda tetkikat Diin şehrimize G. Kreşna- verilmesi teb!ğ .e~lmişıir D ·· A k · tf Selim Ragrp ve M. Zekeriya B. Yapılan ıtılafa gore elektrık murtı ve D. Rajokopal isimli i-
un n araya gı ı .. ler aleyhine ikame edilen dava- şirketi bu havaliden !1acağı vari ANKARA, ı5 ~Telef?~la) - ı Mil~~ İktısat.ve ~-~-uf haf ki Hintli zat gelmiştir. Bunlar- Maliye vekilinin ah-

Birinci umumi müfettiş İbra- ya dün 3 üncü ceza mahkeme- datın yüzde üç buc;ugunu, 10 se- Avukatlık yapabılme~ ıçın hu- İ tası m~nasebetıle dun ogleden dan M. Kreşnamurtı filozof ve 1. hh• . . . d• 
him Tali B, dün Ankara ya git- ııinde bakılmıı;.tır. ne sonra da yüzde beşini beledi ~~k mez~farı?ın tabı oldukları j sonra Istanbul Kız ortamektebi yeni dinlerden birinin pey gam- Va 1 Si ıyesı ıyı Ir 
ıniştir. İbrahim Tali Bey, hare- Mahk ;_ M z k . yeye verecektir . 1 ıkı senelık staım altı aya indiril talebesi muallimleri refakatin- beridir. ANKARA. ı 5 (Telefonla)-
ketindcn evvel Ankarada Dahi- emcuc . e enya, mesi mukarrerdir d h l"f l 1 k M 1 . ı· 1 Selim Ragıp B ıer hazır bulun l Sokakların tamiri G , · 1 e mu te ı grup ara ayrı ara arangoz ar cemıye ı Maliye Vekili Saracoğlu Şükrü 
!ive vekaleti ile temasta bulun- · ·· 1 ti k d · D ft d r B l t S.. P h b B .. mu~lardır Muhakeme gazete b 1 uze san a er a a emı- 1 e er a ' a a ureyya aşa inti a atı . in ahvali sıhhiyefi iyidir. 
duktan sonra vazifesine gidece- s · ' aş ayor N · · · 

. sahiplerinden Ekrem Beye teb- . . . . . . . sinde konferans ' men~ucat, unıo~manı?'e c;.ını Marangozlar cemiyeti heye- , ~ekil B:. nek.~ha~. clc~:r<'sini 
gini söylemiştır. _ ligat yapılmııı;ı için 29 Kanunu- Şehır meclısı ıçtım~ında ~a.zı .. ; 1 fabnkalarını ç-ezmışl.er~ır. ti idaresi dün yeniden intihap geçırmek uzere uc: dort gunc ka 

Üç aylıklar evvele talik olunmustur. rana kadar yapılncak ınşaat ıçın Fmdık~ıda guzel san atlar a- Konsorsıyom ıçtımaı edilmiştir. Bu intihapta eski dar ~staı:ı.bula ha.~cl~et ed~cek 
. .. k . d' · 5 aylık bütçesi tas tik edilmek ı kademesınde 18-12-930 perşem- Dün 1 k hey'eti idare ipka olunmuş yal- ve bır. m_uddet Buyukada<la _ka-. 

Eytam, Eramıl ve mute aı ı ı üzere vekalete gönderilmiştir. be günü saat 15 te Güzel san'atık . yapı_m?61 mu arrer ı k h f 
ııin üç aylıklarının itası için zat Aliye H. beraet etti B .. .. . d d h 1 . , 1 b. r- · 1 · . d .1 onsorsıyom ıctımaı yarına te- nız 4 münhal azalığa Şaban, Sa- ara ıstıra atten sonra vazı esı 

'b. ··ıı .. - .. u butçe uzerın en er a ınşa 1 ar ır ıgı 1ımaycsın e ven c- hh.. . t' . B . t" d lih, İstifan, Şevki efendiler ye- bacına dönec_ekt_ir. 
ınaaşları muhası ımesu uguma 9 ay evvel Hayat mektebi sa- ata giri~mek için icap eden ha- cek ~·r konferansın ikincisi Gii- ke ur e_tmış ır. u d'ıdç' ımka a " r k'leı· d t h ·sat bekle • • onsorsıyomun tem ı ı arar niden intihan olunmu<:l:;rdır. ıye ve a ın en a sı bık müdürü Muzaffer B. tara- zırlıklar yapılmıştır. Bu tahsi- , zel san'atlar al.cademisi san'a t d'k d'I k . 1 M. Bödel perşenı beye 
mektedir. Para gelir gelmez f d Al' . . d k f d .. t 'h· 11· . Ş 1 d B" 1 tas ı e ı ece tır. 1 ın ~ ıye Tevfık Hanım a- sat en. zıya e soka !ara sar e ı 

1 
arı ı mua ım, ey ıza e. ur- İh .. l . tından olan ihraçat maddelerin • d" 

derhal tediyata başlanacaktır. Jeyhıne açılmış olan sahte senet lecektır. ha:1 Bey tarafından verılecek- racat eşyası numune erı den birkaç nümuneler toplamış gı ıyor 
Muhtelit mübadelede davası Aliye Hanımın beraetile 

1
. Verilen para çok az olduğu i- 1 tir. · Reisicümhur Gazi Hz. !eri tır. Şefik Bey bu nümuneleri Şehrimizde hiiyül: lw· ;:ılak 

Mübadele komisyonwıda dün neticelenmiştir. Bu davada mev. c;in ancak geçilmeyecek bir hal 1 Musahabenin mevzuu (Bedi- ile birlikte seyahat etmekte o- dün ticareti hariciye ofisine ver uyandıran Frans;z edibi -.- . Bö 
:Uttedilecek olan üç büronun z~u bahsolan 283_8 liralık sene- ,. de olan s?kaklar ,Y~pıla~a~tır. ı i~atta_mistik ve_ R~mantik teliik lan İktısat müşavirlerinden Şe- miftir. Ofisin bu nümunelerle del per§embe r~ihü Maı:~i' ay~ 
toplu içtimaı, tehir edilmiştir. dın sahte o1madıgı anlaşılmış- Inşaata kanunusanının hırınde kılerdır. Ücretsızdır her kes ge- fik Bey seyahat esnasında bir Jaburatuvar veya müze tesis müteveccihen hareket rde:ek-
.~u içtima bugün yaWlac~ktır. tır. -· . nt>rh:ıl ha~lan~caktır. lebilir. memleket mahsulat ve imala- etmesi muhtemeldir. tir. 

:rnet Haşim gibi şairleri ne Ham ilim ve tefekkürünü bilhassa en 'iaya.,, dikkat olanı, aldansa tiği fikir itibarile bu nesil için- bir kitap için bu sohbet lisanı hi kalmak ananesine devam et- dü§Illeleri ananeleri hile ar<1sıra 
dullah Suphi gibi hatipleri ne maziyi tefsir ve tesbit için kul- bile kıymetli fikirler ve noktai de sayılması lazım gelen Zıya zaruri, yahut faydalıdır. mişlerdir, ve meseli Yedi MC§'- devam ediyor. Zira bi~ cdehiyat 
Refik Halit gibi mizah muhar- lanmış muhterem bir edebiyat nazarlarla tenkidin tadını bizim Gök Alp muharrirlerimiz ara- İsmail Hikmet Beyin Bakü ale şairlerinin tenkit höcereleri ta revaç bnl an n'~'·t:pler 
rirleri ayarında doğrudan doğ- müverrihidir. de dimağımıza vem1iş olan mü sında en "entellektüel" şahsi- de, 1925 ve 1926 senelerinde hemen tamamen boş bırakılmış ve usuller kola)' kolay f,c:-ınez. 
ruya tenkitle uğraşan hiç bir Yine bu nesile mensup ola •. ııakltit Yahya Kemaldi. Onun yetti. Son zamanların gerek ma "Türk edebiyatı tarihi. Osman tır. Bu nesilde de, evvelkiler <le Aceba niçin böyle oJpvor dıı 
muharriri yetis,memiştir. Hal- lar içinde İzzet Melih '!'> eş- sifalıi tenkitleri Fransızların zi gerek hali hanr hakkında en lı kısmı. "serlavhası altında" On olduğu gibi, meseli Necip Fa- bizde her nesilde kendini tcnki-
buki bunlar arasıı_ıda da ara sı- rettiği hikaye ve rom 2 i~e "Fö_Yton. Par!e,, d~ikleri bir kuvvetli nazariyecisi oldu. Fa- dokuzuncu Asır: 1 Başlangıç - zılın yahut Cevdet Kudretin şi- de veren ve nıa/.İ ve hali hazır 
ra tenkit makalesı yazmamış o- tanılmıs,tır. Fakat tenkıcL daır v<o.dıyı bı?.de ıhya edıyordu.Yah kat o da sen'attan ziyade içti 2 Ortaları - 3 Sonları: ve "Yir- irde gösterdikleri muvaffakiye- hakkında müselsel fikir \'C lıis-
lanı yoktur ve isimlerini saymış 1 yazıları belki bunlarda,ı daha ya Kemal böyle bir çok ınusa-, · .1 - · . 1 -. ı · · b' · · 
olduklarım iıte pek kıymetli kıymetlidir. Zira onun san'atin- babeler ve bir kaç konferans ver md aıl'.~t1 ı: dugraş_mışd ve ş~1ı1~ en minci Asır" unvanlarile neşret- te muadil bir nazariyeci ve bir erını ır zaman temaclısi ıçinde 
b 

. . d "L" · d f 1 hl·ı d' F k d' ı · ti · e sıır enn en zıya e mı ı ve tiği dört büvük ciltte muharrir- münakkit • yetişmemiştir. söyleyen ve bize bir devir, bir 
azı tenkıt parçaları neşretmıs, e ınzm,, en az a ta ı ve ı. a at ıp omat mezıye erı . . · • . 1 .1 l"kk' . 1 . . . h . ·ı b' 1 . h kk 1 le d. muhakeme kuvveti vardır An- ne biliihare muttali oldug-umuz ıc;tımaı tesır erı e te a ı etmış- erımızın ayatı ve eserlerı hak H .. 1• . d . , ne~ı , ır mu 1arr•r a · ınca :ı 
;.. ır .. A - r · d" • cak 0 ela bn makalelerini kitap dostumuz ya tenl·itlerini de mıs tir. Doğrudan doğruya eserlerin kında bir çok malumat ihtiva e- . u asa ne taı_ızımat :vrı e- l mil lrr !ikir verecek 111;i•1akkit 

1 
ecrı htı ı_ı~s ınKı~ e~ı·· uzstudrı halinde toplamamı~tır raları ~ibi hep tadil v' ıslah ile tenkidile uğraşmamış ve bir e- den tetkiklerdir. debı_yat~, ne ~ebıyatı. cedıdc, n: 1 bir muharririmiz yeti5nı'y0r? 

o an mu arrırı opru u a e " · ,., - d b. .. kl ·a· h Al' C . B fecn atı y_anı me_şrutıyet neslı, • Nasıl ını olııyor.' F~kat •·)ıı-
M:ehmet Fuat Beydir. Fakat ilk Raif Necdet Beyin "Resun· lı' uğraşarak bunlara sonuncu_ nok e ıyat muna n ı atırası bı- ı anıp ey bilhassa eski k d 1 ~ ' 

k 1 k t d b . t ·ı k d' 1. . ne so.n.ra ı sa. e ısan ve_ hece nun esbabı mu•:il>es·ı ok,.,,, rl~-. .-o~ 
ltitabı, çocukluk eseri, "Hayat Kitap" mecmuasında ilk meş- ta_Y'.. da~.a oymamı~ 0 ~~gunu ra mamıs ır. Fe e ~ya dı e en 1 nes 1 yanı veznını kazandıran nesıl, ne de ve uirift . k, d k , .~tl?d·~ 
ve Kitaplar" ı tanzir eden yan- rutiyet senesi intişara başlıyan duşunmu.s_ ... yahut kendısı~den Ruşen Eşref Bey "Diyorlar ecrı ati en sonraki o eser iti- b .. k.. d b' b' b' .. ,., 'e o a ar une . ıı 

d b t ım J b ·ı b d f k t · · ·b ·1 ugu~ u e. e. ıyat . ıze ır mu- ki sizin belki soracağınız hu su-
sı Garp_ ed.ebiy~tı ~e . F_ran~ız makaleleri ?e. bir hayli müddet n:ıaa a ~ un naz 

1 
vke bnasır ~--1 ki" isill1'.i, ş~hsl ı;n_ u.'tale alarm- an e 

0 
ur a a tesır ıtı an e nakkıt._yetıştı. rmedı. Ortad. a b_a- al beıı'_ 111.ı; şaşırtma_· ··or. Bun•ı 

'lluharrırleruıe aıt, ısınım bıle devam etmıctı. O bunları bazı rın .. aley. hınde. ge ece u hu dan degı-J, dınledıgı muhtelı'f mühim olan neslin müfessir ve ' 
'< k l h d k . . . 1 zen munakkıt olmayan hıç bır gayet tabii buluuorun A••I . 

"Bayatı Fikriye,, diye hatırlar- i!iiveler ile birlikte, "Hayatı E- um erı.n ta rır~n mey a~a çı. muharrirlerin söylediklerinden nazarıyecısı 0 muştur. uh · k .. b" , 1• ş.ı 
ken bund_ an _emin ola. madığ_ımız debiye,, ünvanlı bir c. iltte topla ~asır_ıı ıs~ememış ve tenk~tlerı- te~ekkül eden ve pek krymetıı· İbrahim Necmi ve Refik Ah- m ~rnr yo ~mma ?1~es~~s ır ~ılacak ~ey arasınra olsa h·lc bir 
'- f h- k l ını tercıh t v tcnkıtte yok yıne en ıyı munak- cok muharri·. lerin tenk•t ı·ı,. c; 
"ıymetsız bır eserdır. Halı ha- dı. Fakat bu mııharrırler de va- 111? ~ı a 1 a mas e - bir vesika olan bir eser ı'le Tev- met Beyler de edebiyat hakkın k' ı d u . . 

1 
m "ti ıtlerin bazı ya7.I arın a san'at- ~a~ması olrnahlırl FaJ.-~· k 

tır hakl:mdaki bazı makalelerı- kıtlerinden evvel susmuş ardır. ı.., · fik Fikrete dair küçük bir kı'ta da ve tenkit yolunda kıymetıı· k" ı k d'l · h f ~ · · · ' rna a 
n . "B .. k.. H"I" b 1 k . . F . A 'd 1 p ar arın en ı erı ya ut sır e- lemin hatır~ o-etirrli"t 11 ı •. ı 
ın mecmuası oıan ugun u u asa u yazı arın e serısı ecrı tı en sonra ge en eser nesretti makaleler nesrediyorlar. Fa'-at d b' k' ·ı .. h . • · ,., ~ ·'-ıa e 

l!d b. k ı · l 1 ı d h ·ı h l' 'f - 1 ' k" · 'b ·ı d h f ki · · " e ı ten ıt 1 e ınutc assıs olma cevap vermege kalk,~a·ak nl-. e ıyu~., ta ıyınet ı o.1'.'a ca a a cı t -~ ıne ı rag ~ unm~- ve s:ın at ar ıtı ?~ı e a _ a ? _r İ . H b' B " .. hem tiyatro te::ıkitlerine hem de h ı .. ·hı 1 • ' 
·Lrab•r •nce teferruata gırışme- mıs, teselsul ve teşekkul mezı- ve lisanda sadehge dognı ıstı- smaıl a. ıp ey .1:~r~ _Te~ evmi ga· t 1 r' d .... 

1 
yan oca a~. ~~ muverrı er 0 

- sam görüyortı'11 ki bu i m~• '. -
Yen mütevazi bir eserdir ve o yetleri göstermeyen ve bir za- kamet ve nazımda hece vezni- ceddut Edebıyatı tarıhı ısımlı Y .. ze e.e. 1~ ar sutun a- duklarmı goruyoruz. 'dar daha yazı vazrnak ı;, ım c 

•"ıınd' ı b .. ı .. · h' 1 b' b'' h · · ı b · · ·b ·ı "h' dı'kkate sayan b ·ı r lıaylı· lıata rına gore yazmaaa alıstıklan i- D' e t ft t k'd' h' ı ı · · · ·ı · • · • ' .., ı artı' ugun m Clll' ıvat man, ır mevzu, ır mu arrıı- nın ga e esı ıtı arı e mu ım o- j . • ve . · ,., ı g r ara an en ·ı ın ıc-ı ecl' ctır. ız ıse. ı.ıtımal ı 3det 
"ıe~,;ul olmıyor gibidir. Asıl lıakkında umumi ve şamil bir lan neslin içinde de tarulmış bü ı sevaplı ve çok müracaat oluna- ! ~ın cok kere ~nforı:nasyondan viye sekline dü ·mesi itiyadı ge-

1 
olduvu gibi. sualı so·ar fa' .,t ve 

bi.iyük estr•cri "' 'ikir veremiyen müteferrik par- tün muharrirler tenkide dair 1 cak bir kitap neşretti. O bir az oteye gecmek ıstemıyorlar. çeli daha cok zaman olmam ıs- vahı clinlenıeme<,. terc·ı. ed~r-
. · ar alar ne retmi !erdir. laübali üsluplu bir hocadır. Fa- Nihayet daha yeni neslin na; tır. Tenkidin münaka a. müna- : siniz. 
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Fil-cir, ..M.iz;13h, Edebiyat, Sc-1.:ı.ı'at 
-· • ... •• .. ................ ~.....,..,,,,.J""'IP,.,...ıt.,.,,._..,,.... ........ aı~ıtflllb ........ _._,....,. .......... .......,.rw-... .... ........ . . .. ......., .......... , ..... _ .... _ .. ,.,_._._ 
~v.·,~ıı;~~t_ ·ı 1 Bilmecemiz Adana.daseylap ismet Paşa 
!JJIJ.ll. 1t-;! _) 1 2 8 4 11 6 7 8 9 1 O 

11 (Baş tarafı birinci sahifede) (Baıı tarafı ı inci sahifede) 
ı 1 P Al S ITIA •ı PIAIRI t IS kamilen mahsurdur. Telefat ve vekil Pş. yı Reisicümhur Hz. 11.srın umdesl "Milliyet" tir 

16 K. EWEL 1930 
iDAREHANE - Ankara cadde•İ 

o: 100 Tel~af adresi: Milliyet, la. 
nbul. 

Telefon numaraları: 

l•tanbul 391 ', 3912, 3913 

A"'••1•\"R • A\• 1al• ~ z.ayiat derecesi fazla tahmin edi namına teşyi eden Katibi umu
S il K 1 S ~\ "il ıN1A • L lıyor. Her tarafla muvasala ke- mi Tevfik seryaver Rüsuhi ve 
T. 1 ;C.A L ~A ll!N. A silmiştir. Kazalardan mal\ımat muhafız kıtaaU kumandanı 1s
A_ R S_, A i. A T Al K almak i:nkanı yo~tur. . mail Hakkı B. lerle Şükrü Naili 
11, A L l • f S A . Mersınde de ya.gmur ay?-ı şe- Pş. Kılıç Ali, Salih, Kütahya 
P_ A R 1 A. f 111 A L ı'_ K kılde devam etmış ve şehı.r su meb'usu Recep, Tokat meb'usu 

1 
altında kalmıştır. Bu vazıyete Ş k' A d b' R ·t 

ABONE ÜCRETLERi A ı• N As ı' A y •ı A göre Çukurova kamilen su için- Gev. l v; y ın bı;ıe u~u eş~ Asri sinemada 
G Türkiye için Hariç için R • A 1 N T A t~ y A •ı ~ de kalmıştır. Adana halkı "Te- .alıp, ıvas me .usu ec~e. -

ı aylığı 400 kurut 800 kurut ı f •il• A • 1 •• A pebağı,, denilen yüksek mahal- dın Sadık ve ""'.".alı Muhıddin 

Gece Batak~anesi i " 750 ",, 1400 ",. il ·~fıA [ A Kı• K A z AN leye iltica etmiştir yağmur ha- Beyler de motorde bulunuyor-

bilmecemizin halledilmlf yor. beş kala Haydarpaşaya vasıl 

SiNEMALAR 

Pek yakında açılıyor. 

... 

! ,. 1400 Z70il 1 _ ıa devam ediyor .;e nehir taşı- !ardı. "Sakarya" saat on dokuza 

Gelen evrak geri verilmez eki' H t d · k b .. ··k olmuştur. f ı asara rn ercesı ço uyu -
Müddeti geçen nüshalar 10 kurut tür Su basan 18 kö•.Aen henüz Haydarpaşa istasyonu İsmet Me~kilerln flatları berveçhl zir tespit ad Hm iştir 

Gaz baa • . 1 1 t 8 4 5 6 7 8 o (o l 1 . . . y~ 
r. ete ve mat Y• aıt •ı er . - hıç bır haber alınamamıştır . Pş. yı teşyie gelen bir çok halk 
in miid.iriyete müracaat edilir. 1 iri'• __ 1 __ 1 _

1.'d Karşıyakada suyun irtifaı çok ile dolmuştu. Bunlar arasında 
Gazetemiz ilanların mes'uliyetini . ••, 1 I• ... yükşektir. Karşıyaka hastanesi- Birinci ordu müfettişi Ali Saitı .. a··-·L--A--·x--·o-... 
ıbul etmez. • • • 8 • • nin hastaları kayıklarla başka P§. Tahran sefirimiz Hüsrev, 

B •• • -i. - • bir binaya nakledilmiştir. Darülfünun emini Muammer 
ugunklİ hava a - - • Sular tarafından sürüklenen7 Raşit B. ler, Fakültelerin reis-

Dtin hararet en çok ıs enu ıo •• 11 -- kis.i, hastanede c1e bir çocuk bo- ıeri, müderrisler, s.ehrimizdeki Mini mini yav-
d rece idi. Bugün ruzgılr ı nütehavvil ğulınuştur. Yağan yağmurların meb'uslar, Halk fırkası İstan-

ccek hava yag-murlu olacaktır. • şiddeti ile bir çok evler yıkıl- bul tetkik hey'eti reisi Ali B. ve rularln yegane 
_ _ • . _ mıştır. mesai arkadaşları, Nurullah E-

1 

•• 1.I. Köylerle.olan muhabere hat- sat, Neşat Ömer B. ler, şehir Ve mükemmel 
1 •ı• • 1-- • -1- iB,11 lan ~ama.mı!~ ha~~p olmuştur. meclisi azaları, devair erkanı, 
11 • • l•I( Yedı sekız y~z kışı a5ıkt~ kal- Vali muavini ve polis müdürü j _gıdasıdır. 

B .. L.. b., mıştır. Beledıye felake.tzedele- Beyler de vardı. . il ·-
uglln«U 1ımecemiz ri hamamlara yerleştırmekle İ ·· •----------•• Konferans! 

ikinci Balkon 
Birinci koltuk 
Hususi ,, 

,, balkon 
Balkon loca 
Alt kat loca 

talebeye maheus birinci 

balkon 

~leşhur " FENNSYLVANIAN"S .. 

Ünümüzdeki çar;amba akşamı 
S Jd • k • • ·· S l' d 1 · . t smet Pş. motorden çıkarak ı • o an saga ve yu ardan aşagı · meşguldur. ey apze e erın ıa- k d·ı .. k 1 1 Meşhur konferanslar sırası- 1 - Bir vilayetimiz (6). . sesi Hilaliahmer ve belediye ta- ·en 

1 l~rır;-ı. a~:rt~an arın ayrı ır-----------1 npvftA SINVM'SINOA 
a bir tane daha ilave edil~e~ 2 - Bir renk ismi (3). Ona ~afmdan temin eclilmektedir. ayrı .e ~nnı sı , an ~onr~ ga- i Sinema - Tiyatro · U fı fı il 
zeredir. Bu konferans, tahdıdı mahsus (3). Mahallelerini su basan bir ra gır~ış v.e re~~· sel~mı ıfa e- ı--------.;._ ___ _. 
:slihat konferansı değild.ir. ~u 3 _Lakin (3). çok zavallılar saatlerce ağaç üs den bır polıs mufrezesıne muka 
onferans Tasurruf cemı~etı- 4 S b" ( ) .1, .1 tu··nde imclat beklemişleııdir bele ederek orada bekleyen Ber-. • - onuna ır z ı avesı e · · · · - K · · ın İstanbul radyosunda ana 1 (2) B. .1, . . (5) Bunlar birer birer kayıklarlakur lın sefınmız emaleddın Samı 

. _. f B naz anır ır vı ayetımız p ·ı L d r· · · F · 
erdıreceıp ko~ eranstrr.. en Nota (2). tarılmıştır. Vali ve inzibat kuv- ş. ı e on. '.a ~e m.ı:n~z ent Salı günü ak-
Ekono?1ı ... de~ılen . ~er~n ~e vetleri azami faaliyetle çlışıyor ve B~.rı; ~efırımız M urur Beyle- ISTAftBUL sruıııyfSJ şamı saat 21.30 
arışık ılının ~lıfbesını bile hı- 5 - Başına bir (a) ilavesile lar. Türkocağr cihetinide su bas re mulakı ol~~~: or~da ~opla- LW1 da yalnız mu 
!n~erden değılim. yakıi bunu geçmiş günler manasına ge- mıştrr. Zayiatın miktarı henüz nan zev~tla goruşmuşlerdır. . . ij~ ~~ ~ij allim ve tale: 
1dıa .ederkell; kendıme. pek en- lir (2). Amerikan parası ( 5) tesbit edilememiştir. Seyhanııı Tevfık B. orada Başvekılı beye mahsus 
e! bır §eref ısnat etmış olma- bir harf (2)- taşması gece yarısı tam saat on Gazi Hz. namına teşyi etmiş ve R.liya içinde 

İs. B. Darülbedayi 
temslllerl 

irae edilecek 
BiR Zli:VCENIN SUKUTU 
ıözlil, şarkılı ve ınuzikalı ftlmln

de dinletecektir. 

BARBARA B~;Nt<;T, MORTON 

DOWRA Y ve saire tarafından 

temsil edilecek bu film aile 
yuvasını yıkmak emelinde bulu-

ıgımm f .. arkında. ynn, yalnız baş 6 - Kırmızı (2). İsmi sıfat birde olmuştur. iyi yolculuklar temenni etmiş- Rüya 
1 d b h letl d ( ) 

1 

u · o d nıın haris bir zevcenin müessir 
~ ~ mutevazı ır, u ce a e yapan e at 2 . Kozanı da büyiik bir sel bastı tir. İsmet Pş. hazırunun sami- «acıa '' per • 
1111 açığa vurmazlar, ben vuru- 7 - Nota (2). Tahta kundu- g" ı söyleniyor. Mersinin de bir mi tezahüratı arasında ekspres 1111 Muharriri: bir macerasını tasvir etmektedir . 

35 Kuruş 
55 
75 
75 

300 
400 
40 
55 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

.... , .. . Cevdet Kudret ••••••••••••••• 
um. ra (5). Uzak nidası (2). çok mahalellerini su basmıştır. treninde kendiler~· ıe tahsis olu- !ley 

B b k f t klif Y • d t kt d' b' . . Arzuhalci 1 REAMOLN . vNOVEAROo'nunAtamımMen SÖA·ııu o"e şRarkılıi iolk f'l·l'm· i ana u on~ransr .. e ,_.e- S-Başınabir (i) koyunca ag~ur evameme eır. nanvagona ınm tır. 11111111 
.~ere de şu sıze _ soyl~dıgım güzelleşir (2). Tahta temiz- Erzıncanda 3 z~l~ele daha oldu Kemaleddin Sami Pş. ve Fe- Mehmet EL 
ozlerden bana dedıler kı: ler (5). Genişlik (2). Ankada ı_5(Mıllıyet) - Buraya rit B. de ayni vagona girmişler Komedi Muharrir!: 1. Galip Bey uLoOnRüınyüıdeAki cuı:ııs•rt;ısNI aEkşamMındaAn sitlbalrNen DA 
- Bildiğini, değil tatbik etti 9 _ Cet (3). Ben (3). gelen m~lumata nazaran Erzın: dir. 

ini anlat, yetişir.. 10 _ Nota (2). Cilt (3). ~anda dun s~b.ah sa~t onu ellı Çok beşuş olan İsmet Pş. tre- Bu akşam Pangaltı sinema•ında •••• Metro Go!dw"n Maycr filmi •••OM 
İ b k d Allah k ri ı uç geçe, on hırı on dort geçe ve nin hareketine J.<e.Wir vagonun sabık Darülbedıyl sanatkarlarından ' 

ş u ia;:sa Ağa!. e m . 11 - Bir yemiş (7). ~?mb~~:r~u:ı~::r!:ç:1:; ~~~=~~ :::~f:~~;ü~::ğ~\t tjtvaı::d:: ~.~~ oı:~ıv:.::ı~nınhe::~d:ı·~~:: !ı·t n· ;Fn:Rm~Az:.kN7 's~ I:ZAn:nT:evvl.Yeı':Aer:T:m·Rb~.·o.~:.s":ut ·;:N:;·:D~~:·A;·~:·--rı,:·ı 
İnsan ne oldum, dememeli, MUessif bir irtihal ğı hakkında malumat yoktur. miş ve hava~ın çok iyi olduğu- 5 perde komik varyete !~! · 

.c olacağım demeli.. Şu Zaro ErkAnı Harbiye mirllvılığındau Çeşmeyi de sel bastı nu söylemiştir. Teşyi edenler a- pı•---------- h ' 1.ğanın haline bakın! Vaktile mO.tıkait. Llileli aparnmanları müdürU • rasında bulunan Münir B. Baş- BER~'TZ kt ~· ~ ·: ALF meş uropiyanıst :•ı ırtmda 60 okkayı kaldırdığı za Şevket pı~arun refikası ve Türk •e· hır kaç ev yıkıldı vekilin bir sualinı: cevaben An- 1 nıe e ın e ~ı·ı RED c RTOT nun i•, 
ıan acba 156 yaşında Amerika yıhıt acenıeıl sahibi Mrhmct Tahir ka-a". a bu akşam !!ideceg" ini sö- • ilk resiıs.lt verilecektir ıı•I 

1. f·ı ··ı•k b · rd ı s h b ı dl Çarşamba gecesi başlayarak .r - 1 · •' ·a gidip te ses ı ı me mu a at eyıu va ı eı e er ımme en ylemiştir. Tren saat on dokuzu 30 derslik bir kurs kinci ve son konıcri 19 Hnunevvel cuma günU saat 18,.lO ce ! 
• · h 1 d h b' •-- vefat etaıiıtir perşembe sabahına kadar bila m•t!nede verilecektir. _•! 

erecegı, e e a a ır ""'-li ay - · - beş·-::eçe hareket etmı'ştı'r. E b ı k 11 f 1 • ·dd ti m :; ene i mem o ette bir müddet A ~-· .... ··--·· vvel belediye de odacı elbiseai Cenazesi akraba ve eviddası hı- ası a yagan şı e 1 yag ur- İ p .1 b' l'kt b •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- w .! .. .!...! .. .!....!...!..! .. .!. •• ~ • .! • .!...!. 
·iyerken §imdi jaketatay giye- ıır bulunduğu halde dun merkeı; lardan Çeşme şehri içine seller smet ş. ı e ır ı e serya- ulunaıağdaa hamuaehdıv·ıcdin.rdlr.n flatça "f • • • • • • • • • • • • 11:1 • • • ,•,,•,,• .. •~.!.'.:~:'."~~.i'.:!:8İ l 
~ği hiç aklıne. gelir miydi. Za el.de aile klbriJıanına defnerlilm~tir. inmiş şehirde gezmek mümkün veri Atıf, yaverleri Fikret B. ı• • 
o Ağa sesli filmde - Amerika Pııa bızretlerile mahdumlmnı be- olmamıştır. Perşembe sabahı şe ler, Kemaleddin Sami Pş. Ferit 1 ~~yra~R!~de~·;;~TzANHBanUL·. H3:6c,ı ı f•. P .f C. CO_LfLAR TJY A TRQSUNUI\J !•. 
oir tanedir, ben -ini İstan- yanı taziyet eyleri•. hir haricinde (Tepe) tabir edi- B. ve dayinler vekili Zekai B. ., v f 1 

-,. l b. h 11 ·k d'" ·· l d A 1 h k t etmı· - !stiklAI caddesi Beyo•lu ıemsıllecı her gün ! ulda bile gönneınişem!- diyor. en ır ma a e saı a uşmuş- er e n {araya are e ş- 6 • İ • 
ıelki Zaro Ağa haksız değildir. İstanbul atletizm ve voleybol tür. lerdir. ı-·· 1 ı• FRANSIZ T YA TRQSLJNDA !•/ 
~ünkü İstanbulumuzda da e§i heyetinden: 931 senesi voleybol Bu esnada harap bazı evler de Kemaleddin Sami Pş. kendi- lstanbul belediyesi • muvaffıkiyetle devam olunmaktadır. ı•; 
~sali olmayan neler vardır!. şampiyonasının 26-12-930 cuma yıkılmıştır. Bir kaç saat sonra sinin Başvekil olacağından hah ") ) • ı• 

günü şampiyonasının Galatasa- kesilen yağmurlardan sel.ler seden bir gazetenin neşriyatı I an ar~ Bu gün saat l 7,30 te matine ve 21,30 ıe suure, .! 
İsim garibi, biçare Zaro Ağa ray klübünda başlanacağından durmuş, halk çarşılara tehacum hakkında bir muharririmize sa- ---- ıı:I Ccuma ve pazar cilnleri sut 15 ıe matine. !ol 

l.merikamn emsalsrz bir yer ol fikistür tanzimi için bütün klüp etmiştir. dece: Pazarlıkla kaput ı•I Pek yakında yeni program, !•'. 
.uğundan bahs

1
ederken yanın- murahhaslarının 17-12-930 çar- Sellerin. ~etirdiği t~prak ve _ "Bu neşriyat 0 kadar gü- yaptırılacak m:•::•::,.:.:•:.•.:•:'•"•'.:•::• ... ~-•. JI .! • • .• • •. • .• .!...!..!..!...€.e:'.e:• 

laki tercüman ngilizce ! Zaro şamba günü saat 18 .de mm taka t~.~~~r ~~hı~~ k~yu . ıbır çamura lünç ve gayri makuldür ki tek-
1.ğanm Amerikalı kadınların merkezine gelme len ehemmi- buruna~uştu. Bılhass.a posta zibe bile lüzum görmüyorum. Zabıtai belediye memurları • • • • • ••••• • • .6. • • • • • ••••• •• 
üzelliğinden bahsettiğini ve yetle rica olunur. ne ve Zıraat ~ankası bınaları- Böyle hezeyanlara karşı söyle- için yaptırılac~k 266 takım ı• TTIHADI. MI" LLI ...... 0

8 yaşındaki karısını da Amı:ri- !!!"""""!!"!!"!!"!!"!!"!!"--"""!!!'! b Iundugu kordan ta n~ .u h . . - yecek sözüm yoktur." demiştir. kaput on altı buçuk lira bcdeUe 
;aya getirmek istiyorsa da yaş bır edılen ma aile suyun ıçıne 
ı olduğu için sıhhatindan kork- miyor mu bilmem! Son yazdığı girmeden gitmek mümkiin ol- M. Poincare istira- talibi uhdesindedir. Daha ucuz 
uğunu söylediğini hikaye edi- bir yazıda - ~Elif Naci san'atin .. muyordu. yapabilecekler varsa şartname Türk sigorta şirl(eti 
•or. Ne masal!.. Ansefalit letarjik,, yani uyku hate çekilecek ve nlimuııeyi görmek için her ıı. 

r hastalığına tutulduğunu söylu- Hırsız kadın ·· 1 Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra ej!eriz. r San'at uyuyor. i PARİS, 15 A.A. _İki gün gun ve pazar ığa iştirak için de ıı. 

Bizim arkadaşlardan Elif Na 
·i san'at aleminde ara sıra hay
:ıran bir san'atkardır. Bu fer-
1atlar bir işe yarayor mu, yara-

yor .. O ha de ibir san'at münte- 340 r Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. r 
sibi olan bu aziz çocuğun sayık Seher isminde bir kadın, den beri rahatsız olan M. Poin- tra tenıinat akçesi getirmek G U ~ 
ladığınamıhükmedeceğiz?!. Mahmutpaşada Cemal isminde care, nekahat devresini geçir- şartilc 18 kil.nunuevvel perşembe Merkezi idaresi: alatada nyon Hanında ) 

FELEK 

Eteaı!ZZET 

bir çorapçının işportasından ço- mek üzere bir müddet istirahat günü saat on beşe kadar Leva· Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. > 
rap çalarken yakalanmıştır. edecektir. zım müdürlu/(iine ırelmeleri. ..... .. Telefon: Boyoiflu-2003 •••••••• 

1 rini kurban verın~k -isti yen si::-1 salona ve a~a~ı~a ya~~ş!yoı;-. Ve 1 mı ~inlemek istedim. Bir kaç [ ha... . 1 ve .. Çıktı!. . Maamafih bul~.u; 
den daha çok zarıf, hem de gu- dat Bey, Şışlının degıl, Dıvan- dakıka sonra bir de baktım Dermişim gibi, münasebetsız, yor ve.. Düşmüyor da degıl. 
zel ve .. Zengin yüzlerce erkek yolunun adamı. Hem öyle de - Ne oldunuz hammefen'.di? .. bu sefer yanıma da oturdu, Hüsrev Paşanın yeğeni onu e-
var. Maksadınızı anlıycrum de- , çirkin ki, benim yüz tane gön- . . . . . _ Başınıza biraz masaj yapa peyce yakından tanıyor. Galiba 
ğil mi?.. . li.iın olsa bİr tanesini bile ve~- - Cidden merak ettim!.. yım efendim.. Çok iyi gelir .. biraz tanışıklığı hususiyete ka-

Vedat B~y. Ca·,iciarıın bu çok , mem. Kısa boy!u? mar~ık ~enl.ı, . . . . . Hele sizin vücudünüze malik o- dar da uzatıyor. Bana o anlat-
a;'\"ır, as:ıbl, hiç beklemediği söz, akrep bıyıklı, sınır, çelımsız ~ır - Rahatsız mısınız harume- !anlar... tı. 
leri karsısında sarardı, morar- adam. Bn kuruluğuna, kısalıgı- fendiciğim?.. Filan... Diye söylenmeye - Hiç çekilmez bir adanl· · · 
dr, dudıi°klarını ısırdı, bir şeyler 1 

na göre bari boyundan yiiksek . . . . . başlandı ve hemen bir kolunu Diyor. Salonlarda ne kad~r 
söylemek istedi, J gururu olmasaydı! Hele sulultı- - Biraz kolonya .. Soda .. Li- omuzuma attı ve elini başıma sulu, küstah ve gururlu ise evıJl 

_Yine mi bu sonundan gör rumefendiciğim. Nedir o incile- _ Yanl:s anladı.uz haıume- ğu insana nefret veriyor. Bır de monlu bir şey .. Amonyak filan getirdi. Müthiş içerledim, hid- de bunun beş misli imiş. İki de
:nüş herifi söyletiyorsunuz. Pa- ri. gülünç, ridikül bir şey.. fendi... · : y~pr~tı mı gene gibi .?yrılmak emr~tmez misiniz?.. detten ne baş d.ömI?-em, ~e hafif fa evlenmiş, karısının ikisini de 
tavra, 

0 
metelik bile sarfetmez. Diyordu. Cavidan bunu du- _ Benıi~rıiz Nihade Hanıme bılmıyor. Nasılsa, o gun yalnız Dıye kaFşımda peyda oldu. sarhoşluğum hıç hır şeyım kal- dilinden, geçimsizliğinden, üzer 

Lafla avlanıyor!.. yar duymaz, söze atıldı: fendinin hürmetkarlarmda _ Ca"'.idaı_:ın önünde.:ı ~açtı! .Yo.k- - Teşekk~r ~derim.. madı: lerine hiyanetten öldürmüş.Son 
Der bu adamın söz söyleme - Affedersiniz beyefendi.. mm... ~sa, ~mkanı yok. Yu~~1e tukur~ - Çok nazıksıniz... - Derhal yanımdan kalkı- ra bir metres almış, onu da ka-

d 'h ti' sinirlenir. O da Arkadaşımın zevkine hakaret _Haksız yere beni haşladı- senız yıne o bunu ıltıfat sayar· - Rahatım efendim... nız!.. çrrmış. Kadın: 
ınek'f7 lşedı deg"il. Ya tecrü- ediyorsunuz. Nihade Şişli'nin nız... J - Hanımefendi.·~. - Hiç ıbir şey istemiyorum... Dedim. Yine aldırmadı. _Aman .... 

az a ır er en · · · · ·· l k d · H f d' · m D d. ld d O · M.. d b E · d be . bT r yahut ta ada- en ıyı gıyınen, en guze a rnı Filan .. Dedı; fakat Cavidan - amme en ıcıgı · · · e ım, a rrma ı. , yıne - usaa e uyurunuz.: - Demiş evden çıkmış, bır. a-
sı v~l ı .ıydo ' okuyor. Geçen d~r. Hele incileri için söy,lediği dinleıneğe tahammül gösterme 1 Diye arkanızdan ayrılmaz. kendi bildiğini okuyordu. Kız- fendimiz. Bendenizin zatı aliye- ha göze gözükmemiş. !:1imdı a 

mm goz erın en nız pek s y · · 'd b 'B. k d f d b 11 t d ·· ·· •d b • 'b' 1 · "h.. · ah sam" S .. .. 
1 

b. bozdu ki Ve açma. a sız ıncı en di•Vi için önüne aka baka Ayse ır aç e a a ana musa a ım, ustuste a eta agırır gı ı: enne urmetı m su var partrnanda yalnız oturuyormu .· 
gun onu oy e ır " nlamıyorsun h t N.h " ld · · 1 ld l k d H M · d k h d ık dat Be A seli Nimet Beylerde a , . . . u.z. Y3: ~~ ~ . ~ .. a lin yanındar: .ı;·rı ı, gıttı. Fa-

1 
o u~ ~a. rnmı zo~· u~tar ım .. e - ~rsı... rr. . _ • Dilinden anlar, a rına ayan 

b
. k Y y k . b . anla- de nınkıler .. gıbı sahıcı ıncıyı om kat herhalde kaba, maf; rur, ke- le, bırısmde Akıl Mıthat Beyın Mersı. . . Dedı ve bayagı bayagı kolu- lT bir hizmetçisi v.rmış, onu .idfl 
ır enara çe mış, oyuna ·· ·· d gorm d. · D d' ' · · · • · d ·d' E · · ·k M · d k b l d A d d tıyor, Veysel Beylerin Nihade- rHunuz etle ila:e ı~t~· e 1 ve .. sesine güveneu, kcndı~ını bege davetm e ı ık. pey:ce. ıçkmıkştı . . 

1 
M_ers~-,·: ... 

1 
mku a s

1
r _ıştrrmgaeid3:. aş a ı. r re ediyormuş. Fakat, Na ı e 

. k. t' - d Cavidan la uşune e ı: nen bir adam. Yatgın, ınce, §Uh, Sar::p, §an panya, vıskı, ·o tey _ersı ı ı ı ı ı... tı gırt agıma ı. . . bu herifin iç yüziinden hayretle 
~-~e dış .ırı~or. ~:kler· su bi~ ye - Hem, niçin Nihade ile bu kırım dökii,ın, uysal , kadın ru- karıştı da ondan galiba, hafif Dedim. Sanki, - Ooof. · Be a?a~ hardı gıt bahsediyor: 

ı ~denme e ıç .1~ 
1

1 Vedat kadar alakadar oluyorsunuz. Si hundan anlar, feda!:ar, cana ya bir baş dönmesi geldi, kendi - Hay .. Hay... buradan, yoksa şımdı bagıraca- -Apantrmanlarındaki genç kıı 
re gı er. an cıger er. d' . . · · k 1 • b' d k d' 1 d ı · k.. B ı · m zi beğenme ıgı ve ıyı arşı a- hn ve. . Biraz, hatta ıraz e- ·en ıme sa onun yanın acı u- - uyurun .... gı · · · Bitmedi 

· ·· ' ' ·· ,.. · · ' · · iraz da- Dedim de nihayet toparlandı 
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F'ransada 
Bnks maçları 
Geçen hafta Pariste iki boks 

şampiyonası yapılmış, hafif sik
let şampiyonu Vüillami rakibi 
Düfuru sayı hesabı ile mağ!Gp 
etmiş ve yarım vasat ~ampiyo
nu Rafaelde Jirarden ile berabe 
re ~almıştır. 

En güzel maç Vüillami - Dü
fur maçı olmuştur. Vüillami bi
dayette okadar güzel döğüşmüş 
tür ki herkes müsabakanın ça
buk neticeleniceğini ümit et
miş fakat Düfurun fevkalade 
cesareti bu ümidi bosa çıkarmış
tır: buna rağmen maçın sonuna 
do ~ru şampiyon tekrar faikıye
ti ~le almış ve gayet mütenevvi 
bi ·oyun göstermiştir; Yegane 
k ısuru vuruşlarının sıkı oıma-1 
n asıdır ... bununla beraber fran- 1 
s zların kendisinde istikbal için 

J910 

Paılsfe }'apıfan bir krns konterl 

Frarısa bisiklet şampiyonltırı mlkôfallarını alırlarken 

lzmir mıntakası lig 
maçlarını tehir etti 

Altay klübü 

' ok ümitleri var. 
Rafael - Jirarden maçı bera

ıere neticelenmiştir, fakat bu Şehrimizde kroskontri 
müsabakaları yapılacak 

Fransa Belçika A 
takımları 2-2 

\ 

Geçen Pazar günü Fransa 
Belçika B Mi111 takımını G - O 
yenerken ağabeyleri 20,CıOD ki§i 
önünde Pariste Büfalo stadında 

Atletizm mıntaka reisile mülakat 2 - 2 ye berabere kalıyorlardı. 
Oyun umumiyetle Belçika ta 29 Kiinunuevvelde 

Atinaya 
.ı\tinaya gidecek Altay takımının diger; hareket edecektir. 
klüplerle takviyesi takarrür etmıştir. ·-

. - 1 Atina'da üç maç yapmak ü-
lzmir ıruntakası merkez he- ocagında açılacaktır. Bu kursa 29 K' elde hareke

~'eti vali Kazım paşanın riyase- iştirak edecek olan hakem nam 1 z~re .. anunuevv . . . 
tin.de toplanrnlf ve mühim ka- zetlerinin isimleri mensup ol- tı ta_karrur eden İzınırın en ku\ -
l'ıı.rlar vemıiıtir. duklarr kulüpler tarafından fut- vetlı takımlarından Altay takı-

Verilen kararlan sırasile ya- bol hey'etine verilmiştir. Kur- mı kendi ve memleketi şerefile 
ııyorua: sun faaliyete başlayabiımesi i- mütenasip bir netice almak için 

. Ankarada toplanacak umu- çin muktezi tedbirler ikmal edi! mütemadiyen ekzersizlerine de-
1\ı spor kongresine iştirak ede- miştir. ! vam etmektedir 
.lek ınurahhasların tayini için Midilliden vukubulan davete I · 
tUlüplerden murahhasların da- Altaylıların Atina seyahatlerı I Bu münasebetle cuma günü 
'etine voe bu hafta başlayacak münasebetile icabet edemiyecel: yağan yağmur altında antrene
ı.Ian lik maçlarının tehir ve fiks !erine binaen Altınorduluların man yapan Altaylıların hakika
tl!rün bazı sebepler dolayısile ye Midilli sporcuları ile muhabere- ten ciddi bir surette çalışmakt-ı 
1,iden tanzimine Larar verilmiş- ye girişmeleri takarrür etmiş- oldukları görülmüştür. 

tir. tir .. Bu mu?_~berat. müsbe~ bir Altay takımı Atina ve Pire 
Maçların tehirini! Sıebep, res- ne~ı~e _verdıgı takdırde İzmır ve de olmak üzere üç maç yapacak 

ıı.ı nıüsabakalara iştirak edecek Mıdıllı sporcu 1arı arasında pek 
~lan kulüplerden elB.n oyuncu yakında ilk temas vaki olacak- tır. 
1Stelerinin tetkik edilmek üze- ttr. 1 Müsabakalar Pire Atina şam 
·e.al8kadar hey'ete gönderilme- '• 0

" •' - piyonu Olimpiyakos, Panatina-
'lı.ış olmasıdrr. Fransa- Belçika bisiklet ikos ve Apollon takımlarile ola· 
l İkinci kümede de takım bu- caktır. 
1~nduracak olan birinci küme yarışı Atina gazeteleri Altay takr-
·t·-~üplerinden bazılarının fikis- Geçen pazar günü Paris'te mının ve İzmir sporcularının s~ 
lire ithal edilmemiş olması ha- Fransa ve Belçilka bisiklet ta- yahatinden bahis yazılar yaz
~biie maç programının yeni- kımlan kal'Şılaşmış, ve netice maktadırlar. İki dost memleke
~en tanzim edilmesi zaruri gö- dşe Frpansa takımı Mişer Payar tin bu samimi spor teması Yu-
liit-u t'" ar! elisi:ye Leduük ve Mare-... ş ur . nanistanda büyük bir alaka ile 

:Bundan. sonra Altayın Atina şal gıbi meşhurualem koşucu-
! · d -'- k k karşılanmaktadır. :'Yalıati mevzuu bahsolmuş ve an sayesm e mus .. ua ayı · a-

... ~ızın Atinada İzmir ve zanmıştır. 1 Altay takımı antrenemanla
' llrk futbolculuğunun şerefile Resimde nim mukavemet· rının ehemmiyetine binaen Al
~İitenasip neticeler alabilmesi ve omnium yarışlarına iştirak 1 sancak stadyomunun Cuma sa-
1.Çin ı'yı'ce hazırlanması arzulan eden her iki takımı hakem lo- hah! p .. . cası o"nu"nd .. t · . an ve azar, Salı gunlerı 
ı~h d' · Al ltl C e gos enyor. ar e ılmış ve tay arın u- Ç k F . , muayyen saatlerde kendisine 
llıa, Pazar ve Salı günlerinde e - ransa mıllı maçı tahşiş edilmesini heyeti merkezi 
,11tıayYen saatlerde çalışabilme- Çek- Fransa milli maçı ye ile futbol hey'etinden talep 
teri için stadyomun kendilerine Fransa- Çekoslovakya mil- eylemektedir. Altaya muvaffaki 
,\11sisi teklifi kabul edilmiştir. li takımları arasında Prag civa yetler dileriz. 

Yrrca Altay takımının bir iki rında Borrandav da 28 temmuz 
~Vkiinin de başka kulüplere da bir maç icrası tekarrür et
ilıensup kuvvetli oyuncularla rniştir. Çekler İspanyol ve İtal 
~kvi~!esi de kabul edilmiştir. yan milli takmıları ile de 931 

Diger taraftan haber aldığı- senesinde iki maç yapacaklarsa 
1ıııa göre futbol hakem kursJ da tarih meselesi tesbit edil
ıl\iirnuzdeki hafta içinde Türk- memiştir. . 

Fransa B takımı Belçika 
B takımını 6-0 yendi 

Geçen pazar günü Fransa 
B milli takımı ile Belçika B ) 
milli takltl'r arasında icra edi- . 
len futlbol maçında Fransa ta-

l 
kanı 6-0 gibi miihim bir fapk 
i~ ~ B~lç~k.a takımını yenmiş-
t ,_. .• 

Belçika takımı hep genç 
oyunculardan müteşekkil idi, 

, 1 

zamanın iki mllhlm siması 
Moris Ş/Jvalyt v~ Kamera 

Fransız spor mecmualarında 
en fazla bahsi geçen spor rağbi
dir. Sonra futbol, bisiklet, atle
tizm, boks getir. Bunların hari
cinde daha bir çok sporlar ve 
hatta bu kış vakti, hususi ma
hallerde, yapılan vaterpolo maç 
lan bile nazara çarpmaktadır. 

Bu mevsimde bilhassa kros
kontri ile fazla meşgul olunmak 
tadır. Gençleri spora teşvik ye
gane temiz yol olduğunu düşu
nen sair milletler yaz kış deme
yüp durmadan çalışıyorlar. 

Aceba Kros-kontri müsaba
kalarile bizde layıkile neden 
meşgul olunamıyor, diye düşün 
düğümüz zamanlar çok olüyor
du. Öyle ya haydi güzel yolları 
mız yok, caddelerimiz, şoseleri
miz yamrı yumru. Bisiklet mü
sabakaları tertip etmek hemen 
hemen gayri kabil. Peki Kros
kontri müsabakaları tertibinden 
neden çekiniliyordu. Bunu atle 
tizm hey'etinden sormağı düşü
nüyorduk. Pazar günü mıntaka 
merkezinde yapılan içtimaa biz 

hakemlerin kararı ... Halk Rafa- zat gittik. Hey'et reisi Suduri 
e~i galip. gö~~ştür; .. hakıkaten Beyle görüşerek nihayet mera
Jırardenın butuıı hucumlarına kımızı teskin kabil oldu. Bizi 
rağmen Şampiyon, eskivleri, nezaketle kabul eden mumaile
?lokajları .~e m.ul_ca:bil vu~şla.~ 1 yh şunları söyledi: 
ıle maçın uçte ıkısınde faık do- "Bu seneki atletizm progra-
ğüşmüştür. mımızı ikiye taksim ettik. Biri 

Ayni akşam sabık Fransız yaz1n, diğeri de kışın icrası mu
vasat siklet şampiyonu Nitram tad olan sporları ihtiva etmek
belçrkalı Dübüs ile karşılaşmış tedir. Bu kış yapılması takar
ve belçıkalı ilk devrede ayakta rür eden müsabakalar şunlardır 
nakavt bir halde müsabakayı Kanunusaninin 9 uncu günü 
terketmişitr. bütün atletlerin iştirakile Şişli-

Rugbiden boksorlüğe geçen de ~ir Krosk-~ntri müsabakası 
ağır siklet Herzo belçikalı De- tertıp edecegız. Bunu şubatın 

ilk cuması 4500 metro üzerinde 
ikinci bir Kros-kontri taklb ede
cektir. Kış spor programının e
sasını teşkil eden bu musabaka
lar atletlerimiz için iyi bir varlık 
olacakur. 

ve ibütün oyun imtidadınca eyi 
!bir oyun göstermekle beraber 
son 15 dakik:ı bilinmez neden 

1 

bir zafiyet gösererek biri biri I' 
arkasına 4 golun oLmasına ma-

~ ni olamamışlardır. 
/ Oyun sahasının pek çamur-

Hey'etimiz ayrıca, aynen ge
çen sene olduğu gibi atletizm 
federasyonunun himaye ve yük 
sek muzaharetile, bayrak yarısı 
sisteminde, şehir dahilinde ü
çüncü bir Kros düşünmektedir. 
Bu d't atletler arasında memnu 
niyet! e karşılanacak bir hare
ket olarak kabul olunmaktadır. 
Rum vatandaşlrrmız bu müsa
bakalara çok rağbet ve alaka 
göstermektedirler. Daha şimdi
den altmış Rum atleti angaje e-
........................... 
ilk hücumlarını atlatan belçıka
lı gittikçe emniyeti artarak mu
kabil hücumlarla müdafaayı ik
mal eden hasmına birçok yum
ruk tutturmuş ve on devre ni
hayetinde sayı hesabı ile galip 
gelmiştir. 

l 1
' 1P oır fıııooı takımı : Fransad.ı Klark ailt si tjraaınaa~ ıTkaraeş 

bir futbol fJkımı teşkil etmişlerdir. .. ·----------~ --------

lu olması, Belçikalıları pek ziya 
·de rahatsız etmek ve teknik 
bir oyun oynayan Belçika milli 
talkımma gol fırsatı vermemiş
tir. Buna mukabil hiç bir oyun 
sistemi takip etmeyen ve sırf 
sür'at ve cesaretle oynayan 

1 Fransız ı:ı-:illi takımı bu meziy'et 
j l?ri sayesinde galip gelebilmis 
tır. 

1 
Ne diyelim, futbolün garip 

tec llil rin e iri aha ... 

Meşhur Kaili Karsi 
Ayni zamarıda iyi golf oynar 

Bu ilk mağlubiyet Herzo i
larja sayı hesabı ile mağlup ol- çin her halde galebelerin
muştur. Herzo şımdiye kadar den fazla bir tesir icra edecek 
dört maç yapmış ve hepsini na- 1 ve iyi bir ders yerine geçecek
kavt ile kazanmıştı, bt~ maçta tir, bu maçın neticesinde Her
da herkes kolay bir galebe elde zonun 10 devreyi kolaylıkla çr
edeceğini ümit ediyordu: fakat kardığı görülmüştür. Bu cihet 
netice aksi ıkmı ve Herzon n im i ' k dar me h ldı• 

dilmiştir. kımının faikiyeti altında devam 
Atletizm hey'eti, antrenör etmiş, ve Fransa takımı oyun

Her Abrahamstan istifade çare cularr biribirlerile anlaşmamak
lerini araştırmış, ve haftada üç la beraber kendi halklarının teş 
gün sporcularla meşgul olması- viklerile ve nefes kabiliyetleri 
nı tahtı karara almış ve kendi- sayesinde sırf tesadüf eseri ola

rak berabere kalabilmişlerdir. 
sine i5bu karar tebliğ edilmiş- _ _ --·-·---
tir. Fener 8, İstanbul takımı 1 

Bundan başka voleybol bi- . 
. .1.kl . 26112 ,930 d .t. Fenerbahçe takımımız lık 

rıncı ı • en , an ı ı- - .. · · .. · . ı maçlarına hazırlık olmak uzere 
haren ıkı sınıf uzennden basla- K dık" d k' k d" St d l 

k · a oy e ı en ı a yom a-
naca tır. d k d ·1 İ 1 

1 

rın a, tam a rosı e, ta yan 
_Arz.umuz, bilhassa ~ros~~c~?- muhtelitine karşı bir maç yap

trı musabakalarına bır buyuk mıştır. Sahanın geniş ve çimen 
kitle halinde Türk atletlerinin oluşu oyunun açık oynanm~sına 
iştirakidir." sebep olmuş ve san lacivertliler• 

Verdikleri kıymetli malu-1 bire karşı sekiz gibi bir farkla 
mattan dolayı kend'.lerine teşek oyunu kazanmışlardır. 
kür ederek geç vakit ayrıldık. Güreş müsabakaları 

Almanyada son haftanın 
lig maçları 

Berlinde: 
Norden - Herta 7--0 
Tenis Borusya - Blo Veis 3-2 
Berlin - Ünyon 5-1 
Prössen - Kiker 5--0 

Şimal tampiyonluğu 
Hamburg - Holştayn iKel 3--1 
Altona - Ünyon Altona 4-3 

Cenup şampiyonluğu 
Fört - Nüremberg 2-1 
Vizburg K. - Nüremberg 3-2 
Bayern Münih - Münih 60 3-1 
F enerbahçe: 8, ltalyan takım: 1 

Güreş heyetinden: 19-12-930 
tarihinde C. H. F. Beyoğlu kaza 
merkezindeki mıntaka idman sa 
!onunda tecrübeli güreşçiler a- ' 
rasında bir müsabaka yapılacak 
tır: 

1 - Klüpler; müsabıkların i
sim ve sicil numaralarım havi 
cetvelleri müsabakdan evvel he 
yete tevdi edeceklerdir. 

2 - Tartı 10 dan 12 ye kadar
dır. Müsabaka tam saat 1 de bas 
layacaktır. 

3- Hakem heyeti: Ahmet 
Fetkri, İsmail Hakkı Sadullah, 
Saip, Kemal, Raşit, Seyfi Kadri 
Beylerdir. 

• 



Feci şey! 
Sehçet 8. vuruldu, 

odacı öldü, 
atil intihar etti ! 

\IJLLIYET S.UJ K \\L ~l E\ \J::L 19JO 

Fethi Bey düıi Mecliste sualine cevap aldı! Gazi Hz. Gnçliğin irfan merkezi, Darülfünunda .. 
(Başı birinci sahifede) 

tifade ediyorduk ... Yazık oldu. 
Salonda: 

-Vah vah ... 

____ ...,. __ _ 
hem geziyor hem de biraz dün- kile ifa edebilmek için ve mem- (Başı birinci sahifede) dersi takip etmişlerdir. .. . Nazmi, Zeki Veli<li Beylere An 
yalığını düzeltiyor, gibi bir şey leketimizin emniyet ve inkiı;afı, _ Hos, geldin, Büyük Gazi ... Sı?ıfta? . çıkarken muderrıs kara, Ege, Eti, Agalar, Akalar, 
hatırına geledilir. Vakıa böyle hukuk ve şeraitini temarwile te- diye şiddetle alkışlıyorlardı. Beyın elını sıkarak beyanı te- Arkeos, Amiral, Kaptan kelime 
bir zanni sual soran arkadaşı- min eylemek için memleketin Büyük müncimiz emanet oda şekkür etmişlerdir. !erinin menşelerini sormııslar-
mızdan beklemem. Ancak, sual bütün kuvvet ve zekalarından sında yirmi dakika kadar isti- Müteakıben ikinci sınıfa gir- dır. · 

sesleri, handeler ve: • • · ·f d h · 1 F _ Darısı Haydar B. in başı- !erdeki ifade ve tertip tarzı bu sırasile ve azamı ıstı a e usu- ra~at e~işler ve bir kahve iç- mış ~r. v~ azı_! Beyin i~tısat Gazi H.-:. nin İntibaları 
ıitüıı inhisar mü<iiri umumiıi bahtsız tefehhüme müsaittir. sunda asla ihmal et~melidir. mışlerdır. dersmı dınlemışlerdır. Gazı Hz. Gazi Hz. müteakıben müder-

:hcct B., dün sabah maka- na!.... dd" Ar B dedi Şu halde gene sual çerçivesi da- Bu noktai nazarı bugün bu vesi- Müşarünileyh Hz. Etem Akif çeyrek saat ~adar kalmışlar ve risler tarafından neşredil 
ma giderken, Selinik bankası ki: Reia Nure ın ı · bilinde kalmağa ve mümkün le ile değil birinci, Büyük Mil- Beyden Darülfünun teşkilatı, um_um nakhyat ".a.sıtalarında !er hakkında maJfimat is~~r:;r_r 

_, k" k k · mertebe kısa söylemeg-e riayet Jet Meclisinde sırası düştükçe talebe adedi hakkında izahat al- tarıfe mevzulu takrırı-talebe ara <lir.Muammer Raş"t B · · .. ıı !l yanıuua .. ı s9 _a ta, canıya~ _Süreyya paşanın istifasın- . .. .. d b" k d" 1 ı . reısıcum 
~ır te~avuze ugramış, kendı- da tahsisat çek defterinin iade etmekle beraber efk!n umumi- yine bu kürsüden müdafaa et- m~ş~d.ır. -~-~~ ~~ı~. B. 1~u~un :r,_ll!'şt d~r sıraya oturara ın e- hur Hz. ne Darülfünuna imzala-

uç yennden yaralanmakla be edildiğinden bahııedilmektedir. yemizin tağlitine meydan ver- miştim. Tecrübeler bu hususta- ta e nın ı ı ın usur o ugu- 1 .~r._ır. . . . ·-· rını hatıra olmak üzere kayüet-
' yanında bulunan odacı M 

1
. . memek için cevaplanmı ihti- ki isabeti daha kuvvetle teyit et nu, en çok talebe hukukta bulun .Buyuk reısımız gençlıgın sa- melerini rica etmiş v m.. ··-

. Ef d" k 1 d". ec ıs azasının tahsısat ve ti. Hariciye faaliyeti sahasının duğunu ve a<iedi sekizyüz otuz mım1 tezahüratı arasında ders- defterine şu veciz sat~rl uşaru_ 
. ybuın ~n ı mt a t~•-u·· yuaş- harcırahları hakkındaki kanun mal dahilinde bulunan anlayış- ' d" ld • .. 1 . . B ha d k k f kiilt . . . arı yaz 
ş, canıyane ecav.... - "b" b" , lan ·da derpiş ederek arzetmeli- mahdut arkadaşların inhisası sa j ye ı o ugunu ııoy emıştır. u A ~e. en çı ara a e reısı ve nileyh Hz. Darülfünunun hatıra 

ın Hayri Efendide akebi vak'a mucı ınce ır meb usun mebus- yim ki, bu sualler mevzuundaki hasınadüşmekten korunmasının esnada Da~lfün~~ emi~i M:u- katıbı umum~ o?alarının ve mü- mak lütüfkarflığmda bulunarak 
· .... __ · · B h t luktan istifa eyledig" i av nihaye- A 1 1 b d S . 1 ammer Raqt ve dıger mü<ierrıs- teakıben aşagı merek hukuk fa- bu ı·ıun· mu··esseses' k b l ıntı. ... otmıftır. u usus a . . ·: . hakikatte Büyük Meclisinin ve yegane yo uca u ur. uya gır . . ::: . . . . .. k .. J . . . 1 . • . ıne arşı es-

ıptı~ımı• tahkikat bervece ati tine kadar tahsısata ıstihkakı d . . .. k .. • k !er ıçerı gırmışlerdır. Reısıcum u tesının semıner erını gezmış !edikleri teveccüh! · "b s ~ efkarı umumiyemizin huzurun- me en ıyı yuzme ogrenme • H. • . . il ı d" . • erı ı ra.7. et-
r: vardır. Süreyya paşa da Kanu- k" . kA d - ·ıd· B .b. hur z. hepsının ayrı ayrı e e- er ır. mışlerdır. 

hah 1 "h . k d 1 da apaçık tezahür etmiş olsun. . ılmsdenıhn arı elgkı ırk. ud. gı ı rini sıkmıslar, hatırlarını sor- ~Emanet odaıında "lstanb. uf Daru··1ıu··n d Behcet Bey dün sa saat nuevve nı ayetıne a ar o an E 1A · • t 1. . ki ış er e er mem e et en ı u- . .. M . .. unun a 
K d .. .. d i "hk k 1 G . k vve a samımı arze me ıyım 1 d V t k b 11 G H k k k k ıa çeyrek kala a ıkoyun en ıtı a ını a mıştır. erıye a- t k tahd"d· t l"h t h k t. 1 "h . . .. h k muş ar ır. e mu ea ı en -

1 

aZ1 z. te rar yu arı çı a- yu sek profesörler ve kıym ti" 
1 . . d z· l 1 . k d f . . .. er ve ı ı es ı a are e ı su ve ı tıyacına gore are et Jammer Ra"it Beyden ders prog rak emanet odasında b" m··d 1 1 e ı 

f beıı' h d · d ~ · ı ı d b "b" uyu ar ın e e enn en · a~ma ' a on ~ · ramını ıstemışlerdır. det daha ıstırahat buyurarak dan çok memnun oldum Jı· 
tanbu a ınmış ve yanın a ı- an ay ara aıt çe e tenru gon-ı b"" .. k h b" f lik ti . d eder M fih ihz ri k f _ . ~ . . . . ır u - genç er e yakmdan tanrştığım-

liat e~ ıtEuf ıd. alde~esıhn ledn ~rmen;ış, o sa adr. ı, e:mucı ! sonra bu afetin tekerrürüne ma ransta, dıger memleketlere aıt 1 Gazi Hz dershanelerde müderrislerle görüşmüşler Da- timsal· I b .. k . .. ım 
seyın en ı o Ur;U a e kanun ıstırdat e ılecektı. . 1 b"J k . . d . d"l del g 1 h ti · · r t • • ı o an uyu sek muesse-

airelerine gitmek için Galata Besim Atalay 8. soruyor.. !~ı o a ı m~lkıçıafn edrpış le ı en . _e asy~n ar . eye erının ıs e Müşarünileyh Hz. ders cetve- rülfünunun ihtiyaçlarını sormuş semizin büyük hizmet/erile ilti-
l Mertebanı sokağından ya- Bu sırada Besim Atalay B. usu5":tın ı .s . ı~ a ge en ve sı !ste elımde?ır. _Onların pek lini tetkik buy~rd~~ta?- sonra l~rdır. Gazi Hz. ~uamm_er. R~- har edeceğimize şüphe yoktur ... 
1 olarak geçerken umum sigor .. . d" R . . medenıyet tankının ancak bu- ~og!1~un Cemıyet~ Akv~m mde:- hukuk fakültesı bırıncı sınıfın- şıt Beye memnunıyetlerını ız- Gazi M. Kemal 
hanının biraz aşağııımda si- so~s;; ıh k~s.d ? günkü safhasında ilk defa ola- :zıhn e alyr'. abyrlı usu~ı' vbe aı- daki fakülte reisi ve ceza müder ha_~ etmHişler: .. Talebe Gazi Hz. nin eJJerini 

~r alan sabık Ceyhan reji müdi di ed a B ı~ a ·Atal B . rak resmi sahada konuşulan bü- mı eyet en u unması e era- risi Tahir Beyin hukuku ceza - ocalar çok yuksek ve ·· k . . l 
Hayri Bey müdir umumi Beh ye ;r. ube ermd .. b a~tif~~a yük bir fikir ve tedbirdir. Cemi- ber bu konferansa gönderdikle-ı dersine girmek arzusunu izhar talebeyi çok şevkli buldum.,, G . ~me .. uıtiyor ar .. 

~
Bey. e beş adım bir me&afe- d -. -b. e~s ~-e e~. ı1! u ~-· yeti Akvam mukavelesinin 8 in- ri heyetleri terkip edenlerin a- etmişlerdir. Gazi Hz. sınıfa gi- buvurmuşlardır. . ~ı 1 z. muteakıben muder-
hiç bir söz söyelmeden beş aırR ~r aç sbeoz soy ıyec gım. ci maddesini teskil eden bu teah detleri 5 ila 12 arasında tahalüf lrerken talebe tarafından şiddet Darülfünunun ihtiyacatı rş~skk~Y edre kveda ve beyanı te-

eıs ceva n: tın k d" B" 1 k · · . ur e re emanet odasından 
kur_ıı';'n sıkmıştır. ~urşunlar- _ İstifa mutlaktır. Teskilatı hüdü~ yerine ge11?1esi iç:n mü- ~ re. tde .. ·~· ızkm:m e etımıfzın JeTalkhı~laBnmMış?,r .... 

1 
h H Mub·tarü~l~yh Hz. Darülfü- çıkmışlardır. Toplanan talebe 

hırı Behcet Beyın sol kolu • k 
28 

. : d teaddıt ve muhtelıf sebep ve a mı usunere em masra ve a ır . uşarunı ey z · nun utçesını mevzuu bahset- tarafı. d "dd r Ik . 
· bet d k k J d k" aa esası ye anununun ıncı ma ' "ki ı · ·d b" ·h • k f ayni zamanda azami tasa_rru. fun ne_ kür_s_ ü_y_ e teş_ r_ifle. rini ri.ca .. et.-. mişl.er ve bu hu. susta Muammer "yaşan,, saendaşılanetarıaasınıdşlaı v_e aısa alae er!k. 0 . ukn a ı s :: desi mucibince istifa vukuunda saı ere ıptı a ır ı zarı on-~- a asagı 

parç yor, ı ıncı urşun sag b' 
1 

k k 
1 

ran"ın toplanması muvafık go- ve hem de maksadın temını hu- mış Buyuk reısımız dersı kursu Raşıt Beyden ızahat almışlar- inmişlerd· · · 
emetıi altından sıyırmak sure me us. u sa ıt 0 ur.. rülmüş ve Cemiyeti Akvam ha- suslarını telif için bu gibi seya- nün yanında ve ayakta dinleme dır. Merdı"veır. I d b.. .. 

1 
.. 

Besım Atala B 1 h 1 d . . . . - . "h . 1 d" D . M R . B n er e utun r-enc U{ le karşıdaki duvara çarpıyor, '! · ısrar ~: ricindeki 2 büyük devletle Ce- at er e bırkaç ışı bırden gör- gı tercı etmış er ır. ersın uamer aşıt . : Büyük münc · ·. . il ·? •
1 ·· ·· k d - b - Makamı nyasetten bırsey k · • d h · b" k kab " D ··ır· · .. ! · ımızın e erme rn-;mıcu urşun a sag acagına - • ? miyeti Akvam meclisi azasın- me . ıtıya. mı . er vakıt hüsnü m

1
. evzuu ı1~. a1nunu1nund~a.d. - . - IAbaru unun

1 
enstıtu erkı~1 panrak öpmek istiyakını hisset-

abet ederek içinde kalıyor. soracagım .. Soramaz mıyım. 1 d te kk"' tın k ·· d t tatbık ettık. Bılmem bu hususta ıne şumu u o up oma ıgı ı ı. nın ve a oratuvar arının teş ı mı"şleı· Gazı· H · . 
1 . R . S f d" j an re up e e uzere ave G . H . . d k"k kad kk" . 1 b . d h . . , z. memnunıyet e 

Bu kurşunları yıye~ Bekhcet Beı~ -A olrunBuz ke __ en .. ım.. ve teşkil edilmiştir. Demokrat misale lüzum var mı? Bu defa ·1azı zk. y~rmdı. la ı. ~ ar ve ~er_a ·ı ısı, _ta e e~ınh a a ıhyı ellerini uzatarak, gençlere ilti-
ey: "~uruldum,, dıye~ u- esım ta ay . ursuye ge- ve cümhuriyetci Gazi Türkiye- dahi komşu devletin hükumet ven en ta nr~ ın _emı~ e.r ve yetıştırı mes_ı •. v~ ~u!e ~ssıs '? fat buyurmuslardır 
um sıgorta hanına gırerken lerek: . . .11 ti d b" lh merkezlerini ziyaretimı"z Tu""rk 'ı çıkarken Tahır Beyın elını sıka calarını celbı ıçın ıkı mılyon lı Kapının .. · .. d · 1 _..,_ b 1 od H.. . sının mı e er arasın a ır su kk"" · l "h . onun e •op anan ta-
llllu•u• u unan acı useyın - Arkadaşlar! Makamı riya- . . • .1. 1 1 milletine ve onun Biiyiilc Re·s· _ rak tebrik ve tese ur etmıs er- raya ı tıyaç vardır.,, demiştir. lebe ve halk G . : "dd 1 1 f d" k T .. . t 1 ak ve ıntızam amı ı o ara c artan · ı ı d" G . H . azıyı şı et e a -
:_rı_ ı ati ınl. udzerına~m~g!; aarca- setten soruyorum. Şüphesiz ri- ehem:niyeti tabiatilr bıı ihzari ne ve İsmet Pasa hükumetine . ırG. . H .. k b . dd ti' a~ z: d. - ·ı /" J' kışlamıs ihtiyar bir ka<lın göz 
_..casını e ın en . yaset makamı vazifesini yapmış k f d . . . . karşı beslenilen mütekabil say- ı Ik a1zı z. mudteahıkenksfı k"~ltı -d atta ort mı yon ıra a- yaı:;ları arasında: , 
pyor ve sağ memesi altından tır. Fakat, bizim de bilmemiz ~n er~lsk davfetıml ızıkıntac eAt- h bb 1 . b"" .. a ış ar arasın a u u a. u e ı:.ım IT. B b .... k 

kur mış ve 1 e a o ara mezkur gı ve mu a et erın uyuk teza , . . .. .. .. f• · · 1 B k b h h . - u uyu adamın bir ke-
tır surette yaralanıyor, ve lazımdır ki, bazı arkadaşlar hay .. .. .. - h .. le · .1 b h 1 i sının ucuncu sını -na gırmış er- uyurara u ususa e emmı re ellerini öpe · d . . İh 
ın içinde kalıyor. Hüseyin E- dariye giymis derviş gibi mec- konferansın uçuncu ıçtımaına ur rıne vesı e a şo mu_ştıır. dir. Bu~ada çeyrek saat kadar yet atfetmisler ve alaka göster- · · • yım. emıs~ır ... 
""'dı" de bu yarya rağmen sigor tarafımızdan iştirak edilmistir. Bununla şunu kll!ydetmek ıste- k ı k .. derris Mustafa Resit · J d" · tıyar nıne aglayarak Gazımızın 
.. !isin içtimalarında uzlet ediyor rim k" b d f h · · h ara mu mış er ır. elini öpmüş duala ım· fr 
banma girmi" ve orada yere Bu arzettifüm ictimaa '!ene biz- _ı, u e a.e. e~mıye_tı ma Beyin hukuk muhakemeleri usu Gazi Hz. mütea'krben odadan G · . ~- e ış 1 

• .. lar. Acaba bunun sebebi nedir' .. · - ı h - k f azı hararetlı tezah t ''--ü«tür. Bunların öldükleri- zat .ittim ve orada T;irkiye nok susa ı e uzun suren ı zan on e , lü dersini dinlemişlerdir. Takri- çıkarak üçüncü sınıfa deniz ti- ... · . ura arası~· 
,.. •• "" Senede dört defa görmediğimiz ransta bizim irin ha t h · . . . · . . ' '-'a saat ıkıve on kala Dariilfo-: ahip olan Hayri Beyde be- tai nazarını tesrih ettim. İşte bu ., ya 1 e em- nn mevzuunu sahıt ve senet me caretı dersıne gırmeı{ arzusunu d -

arkadaslar var ... Bunlar memle- miyeti haiz olan mevzu! ·· . . ' "d' M'" . ' . nun an ayrılmışlardır 
nci kurıunu intihar maksadile irtimada idi ki. giinün şeraiti i- ann mu selelerı teskıl etmekte ı ı. u- ızhar buyurmuslardır. Ve Alı D "")f'· .. · . 

ketin reyini nasıl temsil ediyor- "' k · · · k' ·· · ' - aru unun muz d 
d' tak•tına sıkarak yere yıkı- cinde istihsali ameli ve kabil o- za _e17sı~~ ıştıra ı mute.akip he sarünileyh Hz. bir sıraya otur- Kemal Beyin kaptan ve kaptan . • cııın e 
!'ili !ar? Nasıl memleketin tahsisa- yetımız iki 1 b k d hifzedılen kal Jor. lan emniyet muahedesinin bi- .•. Y~ ayrı nıış, ır ısını muslar, ve talebenin arasın a !arın hukuki vaziyeti mevzulu .. .. enı . .• 
Bu ııilih ıeele~i işi?en polis tını alıyorlar? .. Bu adamlar sı- zim tatb:kine başladığımız ve arzettıgım Z1yaretlerde bana re- ••••••••••••••••••••••••••• takririni ceyrek saat kadar din- Darülfunuıı, çok kıymetlı bı. 

« deriıad mahallı vak ava koş: kılmalıdır. Riyaset makamın- taraftar olduğumuz bitaraflık fakat etmiş ve diğer yarısı da nin saadet ve ikbalinde arayan ve bu !emişlerdir. Sınıftan çıkarken hatıra ~Jn;ı~~ ~zere Gazi Hz. niı 
ıuPar v~ mecruhlan Sen JofJ dan bunu soruyorum. sistemi olduğunu izah etmistik. konferans müzakerelerine de- ıanlardanız. lıte bu kadar.,. müderris beyin elini sıkarak be- kahve ıçtıgı fıncanla, hatırala-
aatanesıne kaldınruşlardır . Reis - Efendim bu arkadas Tatbikatta en cok teveccüh gö- vam eylemiştir. O haldeki ih?.a- Fethi 8. ne dedi? vanı te~ekkür etmişlerdir. rını kaydettikleri kalemi miize· 
ta&tanede va~'ada!1 yarı~ sa- !ar mezuniyet almışlardır. _Alma ren sistem simdi budur. İcabın- ri konferansı içtimaının kısmı Hariciye vekilinden sonra, Darülfünunun ııcak muhiti ye koymuş~.u~. . 

sonra evvela katıl Hayrı, sa· yanlar varsa makamı rıya'et d b" k" · k h 1 ahirinde hey'etimiz 4 ve niha- Fethi B. söz alarak dedi ki: Büyük reisimiz şiddetli ve ~~~pdo_§~ ~abrikasında 
; on üç buçukta da odacı Hüse bunu takip etmektedir. a ıı: ımıseye arşı ce~ e a.- yet 3 arkadaştan ibaret kalmıs- _Muhterem arkadaşlar! Bu candan alkışlar arasında tekrar Buyuk reısımız Darülfünun-
111 Efendi vefat etmişlerdir. Besim Atalay B. cevaben: mak~rzın n;ııntakavf m~te~ab_ıl tı. · içinde yaşadığımız tasarruf haf emanet odasına girerken: da~ ~onra ot~mobille Beyoğlu 
Katil ve müntehir Hayri E- - Mesela Haydar B. in me- j emnıyet mısa.~ı dalı~ ılerı hır . Masarifi~ neye. bal~g old~guna ıı:•- tasında birçok nutuklar, halkı "- Bu sıcak muhitten insan tarıkıle Taksıme ç~~ışlar . ve 
ndinin tabancasında mevcut zuniyeti buradan geçmiş midir? s~fha olmak uzere ~ı~raflı~ v~ lince ~·J'.•tın balriyesı ve bılhuoa he tasarrufa ve para biriktirmeğe kolay kolay ayrrlamıyor, biraz burada Sebat krepdoşın fabrıka-

ok\lr; kurııuıdan beşini sıkmış Hiç birimiz haberdar deg-iliz h:ıkem muahcdelerı sıstemı kı, sapı.~ •ftiga eden arkadaşımız_ daha k k . . .. 1 · daha oturalım sını gezmişler, müessese hak-
d . ,-. 3 k · b" · · t" · · h ti henuz Ankaraya avdet etmemı§ oldu- sev etme ıc;ın soy enmış ve · k d ·ı · h . . 

ır kurşmı. namluda ıger ur Tevfik Rü,tü B. in Fethi ızım ~ıyase ımızı~ ana a an ğu için kat"i bir ~Y diyemiyecek- her tarafta bu tezahürat devam Buyurmuşlard~r. . ın .a ven en ıza _atı clınlem.ı~~ 
m da şarjorda kalmıştır. Beye cevabı nı teşkıl etmektedır. Onun esas sem de. aldığımız yevmiyeleri söyle- etmekte bulunmuştur. Ben bu Muammer Raşıt B. bılmukabe le~_dır. S~tı~ maga.7.asında mı 
Vak'anın. tahkikatına müddei Müteakiben Ali Fethi B in !arını iptida hu konferansta ifa- mekle .~rih bir fikir vermiş olacağı- t h.. ta . tirak etmek için le: muddet ıstırahat buyurarak ku-

mumilerden Şefik ve tabibi ad- H · · ' d · de etmiştik Siyasi velvele dola ma koılım. İptida ktndimin yevmiye eza u~ ış • h h . .. . . maşları tetkik ve memnunh·et 
. . arıcıye Vekiline sor uğu su- . · .. .. . ~ sini arudey;m. Yevmiye 10 İngilizli nutuk soylemege, mu terem a- - Bız burada olmek ıstıyo- ibraz etm" 1 d" -

~Vet" Beyler .. vazı,Yet etmıll- -ıaı takriri okundu. Hariciye ve- yısıle ol~un rluşurce bu ~ı~etı rasıdrr. Bu heyttimiz içinde alınan en riciye vekiline şimdi okunan su- ruz. demiştir. Gazi Hz. şu kıy- Gazi H ııj e~.tır. k b .. 
:rdır. Othıcr Huııeyın ve Hay- kili kürsüye gelerek cevabını memnunıyetle ka ·detmeksınn büyük_ miktardır ve bu miktar bu içti val varakasını takdim etmeyi metli cevabı vermişlerdir: çe r k k ~- mu ea 1 eni saabt uce 

eByin defnine ruhsat veni- verdi: geçeme<iim. Sual çercivesinden maa gıderken hesap edilmiş olmayıp tercih ettim Beş senedenberi "--Burada ölmek değil bura Y ~ da a saraya avc et uyur 
•iştir. . "S il . d" 1 1. . . çıkmamak icin ehemmiyeti ta Bliyük Millet Meclisi hükCimetin- .h h·d. tt" k . . d ya~amak isteyiniz ş/mdiki muş r ır. 

Mttdiri umumi Behcet Beyın ua en ın ec ınız, yıne h h kkr d b kad 1 den ~ri uzun tecrübelerden sonra te teslı atı ta 1~ e ırı:ne ıçin a '1 . '.. . . GayrimübadiJ hanımların 
hhatı iyidir ve hayatı tehlike- müsaadelerile bu sualleri şöyle. ~a susası a _n .a 11 

• ~: a karrlir eden vasati bir miktar olup te (Cenevre) de ıhzari bır konfe- mefkurede asker bıle olmek ıçın • 'd 
d -·ıdir B h B · basit bir tahlile tabi tutalım ldıkkat nazarını ı~tıclap ettıgım •m?I halini almıf ve bu •uretle müte- rans toplanır. Bu konferansa değil, ölmeden harbi kazanma- .. ~stı .. ası. . 

)~r Meg_ıKe~aleB~e:eda'J;.ı e~;:~ Daha doğrusu herkesin bu su~ bu konferansın bu <l<:faki ic;ti- m~ıl usule t<vfikan takdir edil~ştir.I k muhterem ve muktedir bir ğa uğraşır. Dun gayrı mubadıllerden b~r 
ma som ne s ola kt N 1 Dıger delegasyon azalarına sekizer ve, pe . . d M . . , . kadın grupu Gaz. Hz ne bır 

~dir. Behcet Beyin kolundaki allerden ne anlıyacağını anla-: k" .'. 
1 

;d u İu bca.
1 

ı .• aksı mü§avir Beye 6 ve kalemi mahsus mli orta elçı rıyaset e er. Bu sene aarıf ıııyaııetımız istida takdim etm"sl · 1 •ı 
va bugün dikilecek çarşamba mağa ve tahmine çalışarak ce- ' ı oy e 0 u. ste u 1 1 z~rı on- dürü.ne yevmiye 5 İngiliz lirası veril- gönderdiğimiz heyetin şaşaası- Reisicümhur Hz. müteakıbenı istirhamatta bul~n er v~ ~~ 
'Ünü de bacağındaki kurşunu çı vaplarını ona göre vermiş ola- 1 f~ran~ta ~az_ırlanan proJe yakı~ mıştır. Bu gibi konferanslara gitmiş nr yükseltmek için hiç bir şey müderrislerle maarif siyaseti- R · · ·· h H· muş bear · 

d ·1 bır atıde ıçtımaı beklenen b olan arkadaşlar v< müteaddit defal.ır . d" - · · .. .. . f .. .. .. eısıcum ur z. perşem ya· 
annak için ameliyat icra e ı e yım. Suallerin tertibine bakıla- .. . · . · u- bizzat nefsind t .. be t . 1 A esırgenme ıgını goruyorum. mız etra ında gorusmuşler ve hu cumaya Trakyaya ı1areket 

Yuk terkı teslıhat konferansı e ~<ru e mı~ 0 an - k" T f"k R"" ·· B M R · B ı· ektir. rak hüküm yürütülünce derhal li Fttbi Beyefendi bu müteamil usule Anlaıııl~or ı, ev ı uş~u . uammer aşıt eye şu sua ı buyurarak tetkik seyahatlerine 
Yapılan tahkikata göre, katil göze çarpıyor ki, maksut olan müzakerelerine ilk zemini teş- p_ek yak_mda~ vakıftırlar.Bilhaıaa 7 in avdetlennde memlekette bır ta- sormuıılardır: devam etmeleri kuvvetle iimit 

e müntehir Hayri Beyi Behcet teY memleketimizin harici si- kil edecektir. Bu itibarla mez- c~ senesıı:• g~r~ek üzere bulunan ~ari sarruf haftasına tesadüf edece- - Tiirkiyede umumi maarif edilmektedir. 
ı d ~ "b" . l"'- d . ku'r proJ"ede biz" k d ı· cry< vrkalrtmın •nuıun seyıhatı bu -· . ki t" . V b ____ ------
ıey kat'iyen tanıma ı•ı ~ı _ ı, yasetıne teal "" e en eaaslr bır ı ya ın an a a- defa ki olmuştur ki.buda birayaürmüş gını a ma ge ırmeı:ıış. ~:·· ~ programı ne olmalıdır? Gençli-
endisine de işe alınmak ıçın mevzu hariciye vekilline sual kadar ed~n .. mühi'.11 ?işlerde tür. Demek. bana yevmiyelerimin hususta t~~a;rufa rıayet sozlerı ği mekteplerde nasıl yetis,tirme Lig maçları 
ıic; bir müracaatta bulunmamış- sormak değil, başka bir hedef memleketımızın vazıyetı mahsu mecmuu olarok 3 bin Türk lirası veril söylenecegını hatırına getirme- Ji? __ • ·-· . 
tt. Hayri B. in ~bık müdiri u- var. Şimdi, bir de ben sual çer- &asının istilzam ettiği hususatı 1 miştir.Jimdi, ikinci su~llerine cevap miştir. Bu sözlerle ne dereceye Muammer Ras,it B. cevabında (Baş tarafı ı inci sahifede) 
numi Seyfi Bey ıı:anıanında, ya- çivesi dahilinde kalmak kaygu- temin etmek ve icabeden ihtira- ! vbertkcegımh : _Evet. İb•1 arı kondf•rAanıta kadar samimi oldug" umuzu bu demiştir k.i: .. . tasrih etmı"ş ve blı kararını mııı-

1 Ad • k · I d 3§ a arıcıyc naıır arr var r. ncak . . , . 
.ıİ bundan ÜÇ sene evve ana ıu ile sadece evet efendim, bu zı ayıt arı ermeyan etmek ve beni gönderirken hülcfımetin evvel e- gıbı hey etı murahhasaların teş -Maanf pr?gr'!m.ı cumhurı- taka heyeti merkeziyesine hava 
phiaar bat, müdiri Mu~uf~. ~:· konferansa şu arkadaşlarunla 'bu çok mühim ve mu<lal mese- n_ıi~de mevzuun bizim için ehemrniye kil ve tertibi pek güzel isbat e- yet, demokrası, mıllıyet esasla- le etmiştir. 
n~haaebecı ve eksper ıle tutun gittim. Şu kadar yevmiyeler al l lede Türkiye noktai nazarını te- ~ 11~ ve m•ml•k<'timizin men_faat~n deceği için, yaşadığımız tasar- nna ı;öre .Y?rütülmek lisımdır. Heyeti merkeziye, gec;eıı haf 
nubauaatında meydana çıkarı- · · b ·· tt' k be ı ·ı ı ıcabılt mukayyet olmuıtur.Filhalr.ıka f h ft da hük" • · .. ı Maanfte ıkı nokta vardır· d h" 1 · '· _ dık ve orada başka hancıye na- aruz e ırme , yne mı e sa- biz merasim ve cşkfilden evvel eoas ~ a, ~srn umetı~ soz e . . . . . , · . ta, sta yom sa ıp erı namına 
1111 awltlmalden dol~yı aJ.f a zın da vardı, demekle iktifa et- hadaki vaziyetimizin esasların- ve ahval ile müttvaggil oluyoruz. Na- nle ef alı arasında pek alaka ol- Bırı ta Hm, dıgerı terbıyedır. lik maçlarının Taksim sahasın-
ıkarılmıı, A~aoa~a ı~rade ıken sem mesele Btiyük Meclisce da- dandır. İşte, bu vazife ve endi- sıl ki .. •ır•aı düşünce rütbea~in elçi madığını halka öğretmiş olaca- Gazi Hz. - Terbiyede ne ya- da eski şerait mucibince yapıl-. 

Cuhakemelerı netıceıın e, en . . . . . . payesmde olup lmad - d h mech x.. o · ı k ı~---dır D lf' k b ı d Ş f B 
1 

. atfed"l urlardan bı"r ha suahn tarz ve tertıbınden an - ıle ve kuvvetlı bır heyetle ora ı·· .. 0 
. •&• • '. u r;•Z. nun ıcin bu mevzu üze- pı ma 11.um ? arü ıinun- masınr -a u e en ere eyı 

enne ı en s " r umuz kalmış olan bir delege ile can- . • . d" 1 · · ş f B ı · b ında beraet etmiş diğer kı- !aşılmış olduğu cihetle kifi gel ya gidildi. Arkadaşlarım Riya- 1ı bir meseleyi mü•kereye büyük rıı:ıde fazla tevakkuf etmek ıste- da, liselerde, ilk mekteplerde ın emıştır .. ere ey c ıger şe-
~Tarından mubake~eri de- ae bile burada konuşmalarımızı seticümhur umum katibi Tev- ~eclisimlıin_ reisi refal<atinde b!r ".•- mıy?r_ıım." . . . . naırl bir hattı hareket takip edil riklerinin kendisini vekil olarak 
am eylemekte bulunmuştur. yakından ve şüphesiz ehemmi - fik Bey ve Paris büyük elçisi 1 kıl ~ulunduıı:':' hald~ mcmu; edılmı§- Hancıye vekılının mukahelesı melidir?.. göndermiş oldukları halde bila-

• .1 tak" d M.. . B C p B tı. u tarzm ısabetaız oldııcunu irim- Bu d T fik R"" t"" Muammer Rqit B. -Yalruz hare tebdili fikir ederek muka-
Katil, cinayetten evvel, inhi- yetle ve alika ı e ıp e en unır ey ve evat aşa ve · ı ııe iddia <dem ... Ancak oha olsa bu B n an ~o~a ev uş u. mekteplerde değil, ana kucağın vele yapılmadıkça maçların oy· 

ıııır idaresine gelerek, müdiri u- halle kitlele~~~~ nasıl. ~?1~şıla- M. M. azasından Necmettin ve hususta şahsın in~i?abın~ki isabet :. tekrar kursuye gelerek dedı dan başlıyarak all tahsile kadar nanmasma muvaffakat etmechk 
n inin geli elmediğini sor- cak. Bunu duşunmeklıgımız li-1 Asım Beyler idi. Kalemi mah- mevzuu ba~sol•~ılir ·'_ B~enal_eJ'.h, kı;. . .. . . ı · · d k 1 kıt 

um nı·p g ı ·· zımdır ve tabiidir Bu sualleri sus müdürü ile h · · d b sulh ve emnıyet sıyaaetımııın muhım Merak buyurmayınız efendım. cumhunyet esaslarını telkın et- erını ve sta yom ·apı arını • -
:ıuıı ve me ı cevap a ması uze .. . _. . ·. .. . k arıc!ye e u bir d~•:inr t<m•• eden tahdidi te&Ji- Çok kısa söyliyeccğim. Söylcmek iste mek lazımdır. Biz bunu. tatbi- padıklarınr ve hatta bu vaziyet 
we avdet ederken yolda Beh- ve soyledıgım gıbı boyle basıt onferansın mevzuu ıle ve Ce- hat ışını biz ilk gündenberi çok sami diğim:şudur ki. tasarruf fikirlerine k 1 . B"lh h k k karsısında kendisinin di!!-er se-

B 1 k ·· ·· J b" b k rt ı· t miyeti Ak · ı ·ı · · · ı ISkk" ·k k h · k h · · · · e ça ısıyoruz. ı assa 11 u u " et e ye rast ge ere ksoz ksoy e ır ceva ı o uyan o ama ~a d d . ~am ış en e ıştıgal e- mıty1et c. tde ... k Vı etthı vde 
1
ço ed emb_mı <;o c d~mmıyetkl~ ıştırak efderım. Ve 'amme ·esasiye hususiyei düvel rikleri aleyhine izalei şuyu dava 

eden tabancasını çe ere bu lı bir vatandaş tasavvur edelım. . en aırerun müdürü umumisi yc ı gor ıı · e .. •: <.asın • ız- 2~nne ıyorum ı. ta~rru parayı ye- '. d ' . - 1 sı açmak niyetinde bulunduğu· 
. t" irtikap eylemistir. E" . • h'd" 1 ri tak" e- Bey de bize refak . D _ zat _bulund:ım. Ttırkiyenm bu ıne".zu r~nde. kullanmak ve _ısra~ etmemek- d?rsleı:ın e bun~arı gençlı_ge te nu sö."1emis ve uzt:n boylu mü-
ınaye ~ . . eden 300 lir ger, s!y~sı a ıse e . . ıı:ı .. at ett_ı. . er dakı_ noktaı nazarlarını ve Turkıye tır. Bır devlctin emnıyetı dahiliyesini kın edıyoruz. Bızde maarıf, da- ' 
Hayrı Beyı_n ıdar . a\dememış ı&e zannedebılir kı, o- ?al, ~u~asını da_ a.rzedeyım kı bu emnıyet v• menafiinin icabatrnı mu- aaayi§ ve sulbünü en ucuz vesaitle ve rülfünun emaneti ve maarif e- zakere ve ınünaka alardan son-
alet akce~ınden, 200 !ıra ~a- ted~nberi Cemiyeti Akvam mer ışte ıhtısas sahıbı olmuş olan ar vaffakiyetle müdafaa ettiğimize kail en eı~>in surrtt~ temin etmek o mcın manetleri diye ikiye ayrılır. Di ra mıntaka merkez heyeti, fiit-

ı ruf sandıgından ve 85 lıra kezınde toplanması mutat olan kadaşlarımdan oldu<Yu uibi Bü- bulunuyoruz. leketın tasarrufuna yol açmanın en kt 1 d b az"f · bol heyetinin Tak~im staılvorıı 
.. b "k . e . b "' s·· ı . .h t . k Ar F t k ı klid" B d . b d ger me ep er e u v .ı enın 27 senesi mu ayaat ı ramıy - basıt bir konferans var Oraya yük Meclisin muhterem aza ı- . oz erıme nı ay• verır e_n, ı e ? ay şc ır. en enız, u zan a- 1 "f d"ld" - . . k idare:;;ile mukavele akcledilince-

1 · l " ı oldu 'u söylen- h . . . . . . · . .. . 6 hı Bey tarafından sorulduguna asla yım . .. ne surete ı a e ı ıgını, ya ın- 1 K 1 k .... 
11~ en a acag g arıcıye vekılı ~ı~ış, bır c;ok nın ~u~ut ve h~zu:Iarından pek ihtimal vermemekle beraber, ikinci Meclis, Cumartesi günü toplanacak dan takip etmediğim için, bilmi ye kadar nıac arın ar 1 oyun-
" tedır. arka_daşını da bırlıkte götürmüş çok ıstıfade edılmı~ olduğunu sualin va,.Jışrndan_hatıra g~lmesi mel tır. yorum. Cevabının yalnız Darül- de vapılınası hakkınrlaki kararı 

İstif sarı hatır ve bırcok masrafı da etmis hem memnuniyetle ve bılhassa kay- h!'z ka!an l""n.lıs hır ttfehhume kar~ı Celse cumartesi günü top- fünun mubı.itine hasre mecbıı- nı gece gec vc.kit tasrlik ctnıis-
azı Hazretleri Bozok meb'u baska devletlerin hariciye nazı- dederim. Vesile olunca bilhas- ~~c;~~;,,meJ1"aftaret etme~enleç~mı- !anmak üzere tatil edildi. Sami- rum. tir. 

u Salih ve Seryaver Rusuhi rı olsa bile s~ale bakarak bizat sa şurasını da işaret etmeliyim yan ark~da,~arı!~z :~ {Tıt'.:'bt~i ~":~ in localarında hariciye erkanı Tarihi mübahase Mı~ı; k~;;.lı 
Beyleri Sen J orj hastanesine iştirak etmesı de o kadar li.zıırr- ki, bu gibi büyük islerde mille- hi Berin yakından malumudur ki.biz görülmekte idi. Riyaseticümhur Gazi Hz. bahsi tarihi mü baha 

öndererek Behcet Beyin sıh- mı imis? Şüphesi de baki kalır. timizin kabiliyeti mahsusasını yevmıye almak g_ibi _hasis emellerle locasının sağındaki locadan saya intikal ettirmişler ve mii-
lun- Dahası var, hariciye vekili bu ve Türkiyenin ehemmiyeti hu- ti~."~ ";'~7ş~n=~d~~~e dh~Jtmı~rda Meclis Reisi Kazım paşa müza- derrislerclen Yusuf Ziya, Köpnı 

. 1 ••· ıE. aa- · · il z d<' Mehmet Fuat, Fazıl 

KAHİRE, 15 A.A. - }{ıra\ 
Fuat. Mısır dahilinde 15 günlük 
bir seyahat etmek üzre Luk ora 
ınii eveccihen hareket e mist"r. 



MILUYET SALI ! 6 KANL'NC.:EVV~L l 930 

ÜYÜk kl8ı 
Yalnız Kanunuevvele Mahsus Fi atlarda ' Mühim Tenzilat 

GALATA 

Erkekler için -
lngilR 

Musaın~alar 
Çevrilebilir · 

Musaııı~alar 
Müflon ile gabardin 

Par~esüleri 

Trençkotlar 
• 

Paltolar 

• 

.. 

8 '/ Liradan 
2 itibaren 

'' 
24·ı. ,, 

15 1

12 '' 

121

12 '' 

"---·----------------·---· 

• Kara köy 

hanımlar için 
--------=-=--.uımm ... :.. .... Deri taklidi, m ir r<·ıır ı l"i renklerde 

Musanı~alar 13 1 / ~~radan 
2 ıtibaren 

• 

Trençkollar '' Musinl~alar 17 ,, 
Çocuklar için -lnı;iliz 

Musaın~aları 4 , / ~ 
• " Trençkotlar 8 ·ı. ,, 
Yünlü 

LPaltolar 
Cihanşümul frtarka M A N D E L B E , R G Empermeabilize Pardesüler 27 1/2 

" 
Lira 

Erkeklere mahsus pardesüler, paltolar, 

Bobrek , karaciğer; mfdeı 
rahats1Zlığına ve 
hazırnsızhğa karşı .. 
tanınmış bir sudur f, 

HER YER 
BULUNUR 

- - - - --

lk~isar Bele~iJe riJasetin~en: 
\khbar'da Bckdiycye ait hali [aaliyette bir elektrilı: lııbrfüası 

-dır. [)u tesisat memleketin hakiki ihtiyacına tekabül ve fenni 
1 <\muL\tı t<·,·akuk cdPcck şekilde idaresi bir müteahhide devr
ılccektir. Dcruhde edec~k olanların mevcut tesisatı görmek ve 

t ki [atını vcı mck iiuc Akhisar Belediyesine müracaatları illln 
1!unur. 

kostümlerla ve muşambalar Hanımefenlere m ıhsus ipekli mantolar ve muşambaların müntehap çeşitleri. 

Büyük 

= Q) 

""O 
C\'S , 

e 
~ 
C'CS 
lll ..... 

...c: 

J 
~ e 
~ ..... -< C'CS -..... :ı: 

IS BANKASININ 
KUMBARALAR! 

REfAH YOLUNUN 
VASITALARIDIR 

Askeri fabrikalar umum müdür
lüğünden: 

13 kalem tezgah ve alat 
Yuk.ardaki malzeme ayn ayrı aleni münakasa ile 16-2· 931 

tarihinde saat on dörtte alınacaktır. Şartnameyi görmek iJteyenler 
her giln lstanbulda Sanatle• mektebine, Merkezde Satınalma ko
misyonuna muraı;aatlarL 

Teshilat 
·~············· •••••••• , i En iyi senebaşı hediye•!; ~ 
ı 200,000 Llralık büy" k ikr - ; 
ı mlyeyi kazandıra ilece ' 

i: Bir tayyare piyango biletidir . ' ·~~ ········~··· ... ~~...... ~~" 1 ::~ "' 
m , 
ln 

lüksek Mü~en~is mekte~i nıu~aJaat konıis
Jonun~an: 

Mektep talebesi için mevcut ne müsadif çarşamba günü saat 
şartname ve nümunesine tevfi- 14 te icra kılınacaktır. Talipler 
kan 272 çift iskarpin imali aleni Ticaret odasında mukayyet bu
münakasaya konulmuştur. lha- lunduklarına dair vesika ibrazı
lesi 31 Kanunuevvel 930 ta_rihi- na mecburdurlar. 

Hiç beklenllmediğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare piyango blle 
ti almakla kablldlr. 

Onun için: 

TllllHE rıı~rlG~ı~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

6 NCI KEŞİDE 11 KANUNU
SANİ 1931 DEDİR 

BQyQk ikramiye 
200.000 Liradır 
Aynca 

" 50,000 " " 40,000 ,, " 25,000 " 
"10,000,, liralık ikramiye ve 

" 100,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

• lO buvuK ıı k ı ıt kı nan 
saattir. L~mu _ı 1 acental .ı L ~(il 
Ce"'::veciyan ve r-- :ıhd 1.. nu. Çar_.u u 
kebir. lstınbul 

Pertevnlyal vakfından: 
Şişli'de lzztt p•ş• so•· a ıo • 1 \ a 

ilde apartımanının 1, •. , E! > 
daireleri. 

Köprab~ında \'alide l lanı ta .. -
tında 4 No mağaz> "" le>k•nde 5 
No o lalar. 

Köprüb~ınd• \'alid" ila nı alıın· 
da llelncı •Ohğında ~ >, 28 , 
8 · 3~ No majtazalar. 

Halada muharrer em!.ik ~ •ne gur. 
mQddet ve açık ar:ırıı. •et 
müzayedeye konu!nıu,tur. !,tlcar cı 
mek isteyenlerin mÜJ.a< de gürlü 
olan 27 K. Evvel 9JO t:ıı11ınc .mıt' 
sadif cumarttsi gün il »at 1 .5 e k.ı 
dar lstanbul Evkaf müdüriıetind• 
Pertevniyol idaresine v \3 idare c~· 
cümenine müracaat e; leffi ;! l-!ri. 

Satılık fabrika 
Mudanyanın Tirilya nahıyc-

slnde elli metre rulunde ve ı 

metre arzında kagir 12 bcyg.ı 

kuvvetinde motorlu nıs!ı un 
dlgcr nu;h da zeytin yağı ım:ü 

eden fabrika müs:ıit fiatlc satı• 

lıyor. Talip olanlann buroad. 
HAKKIN SESi idarch~oezine 

müracaat eylemeleri. 

Beyoğlu Orman 
idaresinden : 
Müsadereli em~alden Fındıklıda 

58 çeki 100 kilo kayın odunu Ut 
Kabıt~u l08 buçuk çelJ meşe 'e 
42 çekisi kayın ki ceman J50buçok 
çeki odun müzayedeten saolıktır. 
20.lll-9JO tarihinde ihale olunaca 
ğlndaıı taliplerin B<fikta; Orman 
idaresine ve yevmi ihalede U.yoillıı 

kaymakamlığında mi>ıeşekk:il muzayed 
omis onuna lüzumu müracaadan. 
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Sahife ve 3 Renkli çıkmaya başlıyor 
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f BiR CASUS KADININ 
i 
t 
t 

~ Hatıraları 
1 

~ 
lnglllz hafiye teşkllAtında çalışmış bir kadının büyük harbin iç yüzüne ait yazdıklarını ok.uyunuz. 

lnalar nıalınü~irli~in~en: 
' 

" 

ı· Saulı!' ev No. 14. Doğramacı sokağı hamam yanında C1mi 
mahallesi Biiyükada iki kat harap bir haldedir. Tahmin edilen 

1 kıymeti dcfaten ve peşinen alınmak şartile 488 liradır. Saoş mu

~ 'amelesi 4-1·931 pazar günü saat 14 te Adalar rnalmüdürlüğünde 
ı yapılacaktır. 

[ 

• • 
lstanbul Esnaf Bankası 
HIS1edaranı S klnunsanl 931 urihlne mU'"Jıl Pızırkıl günü saaı 1 ldc 

1 Şirketlıı Bahçe Kapı' dald merkezinde fevlı:altde surette lnlkıı edecek heyeıl 
•mumlyı lçtlmaına danı olunur. 

Ruzıumcl mt1%akcraı: 

ı - Nlz&JDa9aeıun tadili eaavvlt huı mevadı ı.d:kında ihzari 

•llaaktnt 
il - Jılacllll 1.darey• oa lndlıabı. 
~ıt wıı•miyeyc ı,dttW' 1 U.UI bir ye mallı. olmak ltzımdır. 

Ticaret kanonunun 371 inci maddesi ablı:lmına ıevflkan hamiline muharrer 
hlıse ıcnedaıı sahipleri nihayet 29 lı:ılounuevvel 939 pazanesi g1lnü ıkfa· 
mına tadar hisH 11neılerinl bankamıza ve yahut hisse senıdıtının mevdu 
bulundogu diğer banka makbuzanu tevdi ile ııa olunacak dühullye varı

lı:aıını abzeylemelcrl iktiza eder. 
lmnbul Esnaf Bankası 

Tamirat münakasası 
Istanbul ziraat mektebi müdi -

riyetinden: 
Bedeli kc~fi 9085 lira 1 S kuruştan ibaret olan Halkalı'da 

ktin 1'tanbul ziraat mekcebi binasının tamiratı olbaptakl keşifname 

ve ş~rtnamcsi mucibince 14 kanunusani 931 tarihine müsadif 
çar~amba günü saat 14 de ihale edilmek üzere kapalı zari ıısulile 

münakasaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak 

için hergün ve münakasaya iştirak için de yevmi mezkOrda def
terdarlık binaıında müeı;sesatı iktisadiye mubayaat komisyonuna 
müracaattan. 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
Sigorıa şirkeılerinin tehlf ve mürakahesl hıkkındıkl 25 haziran 927 

ıarihil kanun hükümlerine gorc ycngın slgorıs muamelltile lfıigıl eylemek 
Uzre te,.,il edilmiş olan yerli ıigorıa şlrkeılerinden milli sigorta Türk anonim 
flrkeıl bu tere müracaatla hissedarlar heyeıi nmumlyesinln IS-11·930 
tarihli lçılmaındı flrkeıln tasfiyuine karar verildiginl blldlrmlf olmakla 
mezk~r şirketle altkuı bulunanların firkete ve lcabında lstanbul mınıskası 
ticaret Müdürliigüno müracaat eylemeleri llln olunur. 

fili~~a o~ası riJasetin~en: 
Oda Haysiyet djvanına bir eczacı a:ıa intihabı 16 Unuru.ani 

ı 93 ı ctıma giinlı saat 14 te Darülfünun Konferans salonunda icra 
edileceğinden Odaya mnkayyet bil'umum Azayı muhteremenin 

tesrilleri ri a olnnıu 

Ierli ınaınulatl tale~e ~anıa~ırı ınü~a1aası 
Yüksek Baytar mektebi rektörlü

, ğünden: 
Yüksek Baytar ve küçük Sıhhiyei hayvaniye mektebi talebeleri 

için mübay.ıa edilecek y~rli mamulatı çamaşır takımları 17 kıınu

nuevvcl 930 9arşamba günü sııat 14 de aleni pazarlık suretile 
ihaleleri icra lulınacakor. 

Talipler şerait ve evsııfını anlamak üzre her gün ve yevmi 

halede Defterdarlıkta Mliessesan lktısadiye mübayaa komisyonuna 
müracaatları. 

lstan~ul Tramvay Şirk< ıi şimdi 
mer"i olan siyah kaplı pasoları•, 
1931 seneıinde muteber olınıyaca· 

ğını puo hamillerine lltn ile kesp! 
şeref eyler. 

Şimdiki paso hamilleri meyanında, 

vesikalannı ıecdiı ettirmek hakkını 
haiz olduldınnı zanneden zevatın, vak· 

tinde müracuı eımeleri rica olunur. 

lst:uıbul, l Kanunuevvel 1030 
MÜOIRlYI>:T 

Beyoğlu 

2 iNCi NOTER 
Galata TUnel mertebanl sokak 

ehvence emllk bakımı. Bono 
protesto ve saire ... Tel: B. O. 1385 

Dr. A. ·Kutiel 
Cilt, Frengi, Belıofuklufu ve 

ademi iktidar muayene ve elektrilı 
ıedavlhanesl. Karaköy Börekçi fırını 
ittisalinde No. 34 

Beşiktaş 

DiK.iŞ YURDU 
Biçki öıtenmek ve biçki mualli
mi olmak isılyenleri ız zamanda 
ytıiftirir •e diploma verir. Kayıı 

açıktır. Akaretler 62 

arayanlara 
Kendi aayU gayreti 

ile günde 2·3 lira ka· 
zanmak isteyen, Orta 
tahsile mallk, muteber 
kefll göaterebllecek ha• 

nım ve beylerin, salı, 
çarşamba ve perşembe 
günler! 12 ile 2 arasın· 
da Galata'da perşembe 
pazarında Marlkyan Ha· 

nında 7 numeroda Hak
kı beye mUracaatları. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Hendekıe mukim i!:eıi vefat eden 
kahveci zade Şelik beye alı olarak 
lstanbulda Cibılldc ıütün inhisar 
idaresinin Karuulu ınbarında mev
coı 58 balya ~474 kilo tütün açık 
artırma surrtile 22· 12-980 pazaneıl 
günü saaı 9 da ;atılacı~ından talip 
olanlann mezkur gün va suıta mı
hlllinde hazır bulunmaları ve ıUtün· 

]eri ıörmek isteyenlerin de mezkOr 
anharı müracaat eylemeltri lnzumu 
ilin olunur. 

lsıanbul ikinci icra memurluğun
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz n 
bu kere satılma!I mukarrer olan 
muhtelli cins ecza ve al~ıı tıbbiye 
18· 12·930ıarihine miiudif perşembe 

Dr HORHQRUNİ ~nü saat 15 de Galatada Havyar 
1 " hınında 30 numaralı dükUnda açık 

Cilt , zUhrevi ve bevliye arurma ile saıılaeal;ından talip olon· 
Tedavlbanesl; Beyoğlt• Tokaılıyan lınn yevmi muayyende 930-4482 

yanında l\lekıep sokak No. 35 mua· dosva numarasile memuruna müra-
yene her giln aqımı tadar. · caatları illn olunur. 

SEYRISEF Af N 
Mcrk·cz ıcenta: Galatı küprü 

flaşında; Beyo~lu 2362 Şube 
ıcentesl; S!rkecı' dı Milhilrdır 
zade hanı llıında. Telefon 15' 
2740 

Trabzon birinci 
postası 

(Mahmutşev kctpaşa) npuru 

16 1.anunuc'tvel Salı akşamı 

Galata nhtı!llından Zongul

dak, lnebolu, Sinop, Sam· 
sun, Giresun, Trabzon, Rize'ye 

kalkacak ve dönütte Sürmene, 
Trabzon. Tirebolu, Giresun, 
Ordu, Ünye, S•msuıı, SinQp, 
lnebolu, Zonruldığa ufraya
caktır. 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Menin) vapuru 16 kAnu -
nuevvel salı 17 de Sirkeciden 

Gelibolu Çanakkale Küçilk· 
kuyu , Edremit , Bur hani ye , 

Aynlığ'a '<alkacak n di,inüşte 

Alunolujfa da ujtrayacaktır. 

Trabzon İkinci 
postası 

( REŞITPAŞA) vapuru ı 8 

kAnunuevvel perşembe akşamı 

Galata rıhtımından İnebolu, 
Samsun, Ün ye, Fatsa, Ordu. 

Giresun, Trabzon, Rize Ho· 
pa'ya kalkacak dönüşte 

pazar, Rize, Of, Trabzon, 
Polathane, Giresun, Ordu. 
Fatsa, Samsun, lnebolu'ya uğ
rıyacakor. 

l<ıınbul dördünc,ü icra dairesin· 
den: Bnhçekııpısı flubyar mahallesi 
aılk Hımidiye ve Vıni medresesi 
cediı Bahçc\apısı iskelesi sokagındı 
cedit 18 ve 16 N.lı ıicarethonenln 

(Şekerci Hacı Bekirin alt tarafında 

köşe bııındaki elyevm kapalı bank 
binasının ) hissedar ve ikametgthı 
meçhul olmak d..ılayıslle haciz zabıt 

varakası sureıi ıeblil!' edilmeyen Fat· 
ma Behiye, Cemile, Adviye, Zekiye, 
Hatice Hayriye, Bedriye Seher ha
nımlarla lsmail Ihsan, Osman Nuri 
laylerle Lulz Şirinyın Hanım . 

Hissedar olduğunuz mezkOr ıica· 
reıhınenln .hiuedarlarından Kopemik 
Hacıturyan efendinin Kefeli zade 
Yusuf beye olan borcundan dolayı 
mahallen haclt ve tam:ımını(I02817) 
lira kıym t takdir edilmiştir v& arı· 
ıımıayı kooolacalı:tır. lllr diyectAfnlz 
oldu«ıı halde 930-298 dosya nu· 
m ıroslle kıınbal 4 neli iera memur
luğuna mllracuı ltmeniı lüzumn 
tebliğ olunur. 

DOÇE LEY Ai'iT LINIY E 
llamburi, Brem, AnYer3, 
Manbul Ye Bahrt Siyah ara 
sında azimet Ye aYdet munta 

zam postası: IJambııri,Brem, 
titetin, Annn v.ı Hoterolaın 
dan limanımııa mııva,a;:ıtı 
hkieııen varur ·'l< ; 
Atlas vapuru 22k4nunuevvele doğru 
Ostet • 2S • • 
Chlos • 31 • • 

Burgu, Vama, Köıtenco, Kalas 
'e lbrail için Umaıtımudan 

harıktı edecek vapurlar: 
Ostea vapuru 25-27 K. evelde 
tıhmllde 

H1111burg, Brem, Anvel'!, Roterdım 
vı Daaçlg için yakındı llmonımız· 

dan barelıer edecek npurlar: 
Döyçland npuru 18- 19K.cvnlde 
tabın ilde 

1 Poliglo 

Pertev 
Pudraları 

' En pahalı pudralar· 
dan daha güzel, en gii• 
zel pudralardan d3ftll 
ucuzdur, MUntahap ko• 
kularda ve muhtelif 

renklerde. 
Her yerde arayınız, 

~lJBi M~BlOitt~I 
Takdiri kıymet komis
yonundan: 

faas istihkakları on bin lira)'~ 

kadar olan ve yetlerindc zirde 
numeruları gösterilen karar sıı· 

retleri bulunan arazi ashabı 
gayri mtıbadillerin yiiıdc i~I 
nispetin deki istihkaklarını alın .. ~ 
üzere 16 k~ııuncvvcl 930 salı 
glincı saat JO dan itib«ren G•· 

Gernlı vapuru 20·22 Kevveldı lata'<la Danlib hanında koıtılS 
Mersin postası ıahmllde yona müracaatları il An olunur. 

Ch!oı vapuru Si K. ene]. 
(INEBOLU) vapuru 19 ita- s Ksanlde ubm!lde Karar nuıneroları: 

3Qi 
nunuevvel cnma lOda Galaıa Yıkrada Rodos, Anvers, No- 300 318 361 372 3Z7 

41
(1 

rıhtımından Çanakkalt, lzmir, ıerdam ve Hambarg limanları 399 400 402 407 409 
421 

Killlük, Bodrum, Rados, Fet- ı..ıft hareket edecek vapurlar: 411 41 :ı 414 419 420 
.~ 430 

hlye, Finike, Anıalya, Alüye, Dllyçland vapuru i0-24 K.evvel- 422 423 425 427 428 4~ l Mersln'e kalkacak ve dönüşte de ıahmllde 432 433 434 437 440 

T Fazla tafsiltt için Galatada 442 445 446 448 449 4~1 

aşucu Anamor Kuşadasına da 
uğrayacaktır. Ovakimyan Hanında klin 453 455 457 461 .+63 4" 

Andilll, Kalkan, Fethiyc'dcj mum! acenteli~ine müracaat 1465 466 4fi7 _,, 

aktarmadır. "'-'•l'•el•e•fo•n•'-B•e•yrı•~•l•u•6•4•1 •-•6•7 ·.'.; . • MM'ül miic!iir: Bürh:--rcld 111 


