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Büyük Buhran 1 M rı 
Son zamanlarda dünya mat- a 1 ye Vekili, Abdülhalik Bey oldu .• 

Dünkü Heyeti Vekile içtimaında 
Maliye Vekilinin istif ası kabul edildi 

buatında, arasıra müstakbel bir 
harp ihtimalinin mevzuubahs ol 
duğunu görüyoruz. Milletler. ıs· 
tırap içindedirler. Beynelmilel 
hayatın siyasi şartları fenalaş
mıştır. İktısad1 buhran devle~- , 
!eri şaşırtmıştır. Her tarafta b'.r 
şik" t Her memlekette bır 
ıne~u~yetsiz~ik .. ~e ruh.ayet Maliye vekaletine Abdülhalik B. İn tayin edilmesile 
ınevcut vaziyetın degışmesı hak • h•}"} d M.11... ••d f 
kında umumi bir arzu.. ın ı a e en 1 ı mu a aa 

İyi amma beynelmilel hayat k"} • R B • • ·ı • h }d• §arılarının d~ğişmesi mutlaka ve a etine ecep • ın getin mesı mu teme ır 
harp olmasına mı bağlıdır?. Bil-

farz mim hayat sahasındakı her Başvekil lsmet Paşa bugün lstanbula hareket edecek 
tahavvül daima ihtilal ile mi o-
lur? zaten bugünkü sıkıntıla· ANKARA, 22 (Telefon) - terdiğini kendisine bildirmit 
rın 'başlıca sebebi harp olduğu Maliye vekili Saracoğlu Şükrü bulunmaktadırlar. Şükrü B. de 
ınaıum iken yeni bir harbin vu- B. İıı, ahvali aıhhiyeıini ıebep doktorların bu tavsiyesine ittir 
kuunu tasavvur etınek, ve bunu göstererek, bugün öğleden son- baen müteaddit defalar istifa 
bir sa1filı çaresi gibi düşünmek ra istifanamesini Baıvekile gön etıniı fakat kabul edilmemiıtir. 
ınedeniyetin manevi cepheden dermittir. j Bu vaziyet karııımda bir taraf. 
ne kadar alil ve zayıf olduğunu Bugün tahriren vaki olan bu tan omuzlarında taırclığı mes'u 
gösterecek en büyük bir delil istifa, Şükrü B. in bqinci istifa- liyet, diger tara~an vekalete 
teşkil etınez mi? ait bazı itler ve gazetelerde oku-

Hiç şüphesiz b~g~nkü. elim duğu havadisler kendisini daimi 
vaziyet cihan harbının bır ne- düşüncelere sevketmekte ve bu 

1 -

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. Edir
nede halkla temasları 
na devam ediyorlar 

Edirne, 22 (A.A) - Reisi
cümhur Hazretleri bugün sa
at 15 te Cümhuriyet Halk fır
kasını teşrif ederek fırkaazala 
rı ve mülhakattan gelen kaza 
ve köy heyet/erile uzun müd 
det mahalli vaziyet ve ihtiyaç 
lar hakkında görüşüp .konuş
muşlar, bunu müteakıp fırka 
vaziyeti ve nizamnamesi etra 
fında müdavelei efkarda bu
lunmuşlardır. Gazi Hz. saat 
19 buçukta, kapı önünde ken 
disini bekleyen yüzlerce hal
kın şiddetli alkışları arasında 
fırkadan ayn/arak misafir kal 
dıkları belediye dairesine av
det buyurmuşlardzr. 

içinden çıkılmaz oldu ! 
Zeynel Besim Beyin siyasi hayattan 

çekilmesi de hadisenin 
kapanmasına kafi gelmedi .. 

Vasıf Bey, Zeynel Besim Beye 3.000 liranın 
neşriyat için verildiğini söyleyor 

Vasıf Beyin ithamlan - Zeynel Besim Bey neler 
söyleyor? - Hizmet kapandı - Bir makale ile 
Vasıf ve Besim B. in ilk mülak.atlan ifşa ediliyor .. 
İzınirde Vasıf - Zeynel Besim 

Beyler münakaşası devam edi
yor. Hizmetin tadili neşriyat et 
mesi ve Zeynel Besim Beyin de 
siyasi hayattan çekilmesile ne
ticelenen bu hadise hakkında 
muhtelif membadan gelen ma
lfunatı zirde hülasa ediyoruz: 

• 

ticesidir. Görülüyor ki harp yal yüzden harareti zaman zaman 
nız top ve tüfekle dört sene de- yükselmektedir. 

İzmir, 22 - Hizmet gazetesi
nin Vasıf Bey hakkındaki neşri ,.._ ___________ _. yati üzerine dün Denizli havali-

CevablllllZ si Halk fırkası teşkilatından av
det eden Vasıf Bey dedi ki: ilam etmiş değildir. Dökülen Bugün öğleden sonra saat 3 

kanların, akan göz yaşlarının te fevkalade bir içtima akteden 
kalplerde açtığı yaralar, doğur- 1 hey' eti vekilede Şükrü B. in ia-
duğu kin ve husumetler harbi tifası üzerine hasıl olan vaziyet 
başka sahalarda uzatmış bulun· etrafında müzakerat cereyan et 
ıtıaktadrr. Beynelmilel tesanüt mit ve milli müdafaa vekili Ab-
Yerine, beynelmilel rekabet ve dülhalik B. in Maliye vekaletir 
husumet kaim olunca normal ne getirilmesi takarnır etmiştir. Ylen Maliye vekili AbdO/hallk Bey 
hayat şartlarının devamına im- içtimada Abdülhalik B. den Maliye vekilinin iıtifa11 mü-
kan kalmaz, ve nihayet beşeri- Ahvıll ııhhlyeslne binaen istifa eden inhilal eden milli müdafaa veka nasebetile düyunu umumiye 
Yet bugün içinde yaşamakta ol- Maliye vekili Şakra Bey ! letine kimin tayin edileceği tes- meclisine verilecek cevabın bu· 
duğumuz devir gibi büyük bir ımı tetkil etmektedir. Şimdiye bit edilmemiştir. günkü İçtimada müzakeresi te
huhran devrine girer. kadar dört defa iıtifanamesini.i Maamafilı gece geç vakit ba- hir olunmuı, ve birikınit itlerin 

şifahen bildirdiği halde kabul e- l zı mahafilde Recep B. İn veki- intacı ile meşgul olunmuıtur. 
Harp zamanının hayat şart- dilmemiş ve bugün de tahriri o- leti ihtimalinden bahsolunmut- Haber aldığıma göre batve-

lan hiç şüphesiz başkadrr. Harp )arak tekrar etmiştir. Şükrü B. tur. Hey' eti vekile içtimaı saat kil, hey' eti vekile içtimaının u
ıtıilletleri biribirlerile iktısadi Cümhuriyet bayramından beri 22 ye kadar devam etmiştir. Bu zua sürmesi yüzünden buaktam 
ınünasebetlere girişmekten me· hastadır. Doktorlar, atlattığı e- yedi saatlik içtima etrafında bir lstanbula hareket edecekken se. 
neder. Hudutları kapatır, ve her hemmiyetli rahatsızlığın "Sep- aralık elektrikler sönmüı ve bir yahati yarma .kalmıtbr. ismet 
milletin kendi ihtiyaçlarının tiıemi" olduğunu ve uzunca bir j çeyrek kadar liml>a ile çahtıl- Paşa latanbW.,ıfa bir iki gün ka-
kendi memleketinde temin olun iatirahat devre.ine ihtiyaç göa- mı§tır. (Devamı J..,cı sahifede) 
ınası çarelerinin araştrrılmasnu ======-==================================•===================================== 
Zaruri kılar. Harp eğer denildi-

Istanbulun fplanı .. ği gibi muvakkat ise, ona has 
olan hayat şartlnnnın da mu
\1akkat alınası icap eder. Harp
ten çıkılınca sulh devresine gir- lstanbulun iman için müsabaka açılıyor 

1 M. Nadolni 
Dün Berlinden 

avdet etti 

"- Zeynel Besim B., intihap 
Diiyilnuumumiye ta fırka aleyhinde neşriyattan 

meclisine sene başın vaz geç~rse satışı .. düş~ceğinde!l 
v bahsettı. Bunun uzenne kendi-

da cevap verecegiz sine üç bin lira vermek muvafık 
ANKARA, 22 (Telefonla)- gö~lmüştü. Bu.par~ ~e~el 

lsmet Paşa dün Maliye müste- B.es~ Beye ".erilm~sı geçıkınco 
şarı Ali Rıza Beyi kabul ederek dır kı, evvelki ~eşrıyata başl_a
vekiilet işleri hakkında kendi- mıştı. Para gelince. h~zrrlıtdıgı 
sinden malumat almıştır. yazılan toplatt~. ~ak~ s~r ra 

.Düyunu umumiye meclisine dan dah~ altı~~ ~~a ıste~. Bu 
verilecek cevabımız heyeti veki para verilmedigı ıçın bugun da 
lenin gelecek içtimaında müza-
kere edilecek ve Zekai B. vasıta 
sile düyunu umumiye meclislne 
bildirilecektir. Araya Noel yor
tuları ve yılbaşı girmesi münase 
betile geçiken cevabın, yeni se
ne bidayetinde Düyuna umumi 
ye meclisine verilmiş bulunma
sı muhtemeldir. 

Tevfik Hadi Bey 
Ankarada 

ANKARA, 22 (Telefonla) -
Emniyet işleri umum müdürü 
Tevfik Hadi B. Ankaraya geldi. 

Hayan alyaslyeden çekilen .. e gıze• 
teslni kapatan 

Şedit ithamlarda bulıın " ıı ve hakkın• 
daki neşriyatı cevap veren 

Vasıf Bey 
madı vasrtasile bu neşriyata gi
rişti. 

Belki hatırlarsınız, takriben 
bir ay e•el ayni manasız isnatla 
n muhtevi bir ilaveyi neşret
mek istemiş, fakat sonra vaz 
geçmişti. Nitekim o zaman İs
tanbul gazetlerinde sureti neşre 
dilen bir telgrafta Zeynel Bey 
bunları inkar etmişti. 

Bugün talep edilen ikinci pa 
ranın verilmemesi dolayısile ay 

lllek lazım geliyorsa beynelmi
lel hayat şartlarına da sulh za
llıanının prensipleri hakim ol
ıtıalıdrr. Olmazsa hayat ve fikir 
biribirine uymaz. Bu suretle za
hiren sulh içinde yaşanılmakta 
olmasına rağmen hakikatte 
harp devam ediyor sayılır. Sulh 
llıuahedelerinin imzalanmasile 
harbe nihayet verildi. Fc.kat 
harp zamanının hayat şartlan 
devam ettirildi. Milletler daima 
Yeni bir harp ihtimalini göz ö
llünde tutarak siyasi ve iktısa
di vaziyetlerini ona göre tensik 
etmekte biribirlerile müsabaka
Ya giriştiler. Her memleket ba.ş 
lıbaşına bir iktısadl birlik teşkıl 
etmek arzusuna kapıldı. Millet
ler arasında alış veriıt tabii bir 
ihtiyaç değil, ihtiyari bir imti
yaz telakki edildi. Askeri harp 
Yerine gümrük harbi baş göster 
di .. Netice, işte meydanda. Her 
tııilleti kasıp kavuran büyük 

Belediye bu iş hakkında mimar M. Yan.Sene 
müracaatta bulunmuştur 

mak üzere teşkili ·mukarrer ihti 
sas komisyonları etrafındaki ha 
zırlıklar devam etınektedir. Yal 
mz ·belediye İstanbulwı imar 
projesinden evvel şehrin bir 
müstakbel planmm tanzimine 
ve bunım için de büyük bir mü
sabaka açmağa karar vermiş
tir. Belediye reisi Muhiddin B. 
Ankara şehri planmı tanzim e
den profesör M. Y ansene bir 
mektupla müracaat ederek bu 
fikrini bildirmiştir. M. Yansen 
son zamanlarda Madrit şehri 
planında da birinciliği kazandı 
ğı için İstanbul planını da mu
maileyhi11 tanzim etınesi muhte 
meldir. Maamafih yapılacak di 

Sefir Cenaplan Türkiye- R d b ddü]• 
ye derin usya a te e 

Zeynt/ Btsim Bey Devamı altıncı sahifede 

FIKRA 

buhran ... 
Bunun çaresi? ... Çareyi mil-

1 letler biliyor, fakat hiç bir mil· 
let ilk adımı atınağa cesaret e
demiyor. Sulh devresine has ha
Yat şartlarına avdet hususunda 
lı.içbir devlet önayak olamıyor .. 
f.'e!aket felaketi doğurur,büyük 
buhran denilen felaket devam 
ettikçe yese dü~en beşeriyet tek 
tar bir harp ihtimalini hatıra ge 
tiriyor .. Acaba ihtilal ve harp 
tarihin ebedi zaruretlerinden 
trıidi•? Zeki MES'UT 

'(Unan ayanı dün iti 
lafı tasdik edecekti 

ATİNA, 22 (Apo) - Yu
~ meclisi meb'usanı bugünkü 
1ttimamda Türk-Yunan itilafı
lı.ı tasdik edecektir. Bu içtimada 
'lluhtemel tenkitlere cevap ver
=ııek için Başvekil M. Venizelos 
1~ hazır bulunacaktır. Mahafili 
Siyasiye itilafın ayan meclisin
~~ bila itiraz tasdik edileceği 
"<lllaatmdadır. 

muhabbetinden bahsetti .. 

Ankaranırı p/4nırıı yaparı ğe>· müracaatlarda kabul edile- Dünkü' .. kspresl Alınan 
M. Yanstn cektir. Müstakbel pim tanzim . e . e se-

~eh~ imarı, sl! ihtiyacı ve ıedi1dikten sonra imar projesi de firi ~e.r Nado~ . Alınanyadan 
saıre gıbı hususat ıle meşgul ol- tanzim olunacaktır. şehrimize gelmiştir. Her Nadol 
-=========-====--"""====--=----=- ni'nin refakatinde zevcesi var

Yunan artistleri şerefine dOn akşam Makslmde verilen çayda .. 
(Yazısı iç sahlfeferlmizde) 

dır. Kendisini garda gören bir 
muharririmize Alman sefiri şun 
lan söylemiştir: 

- Bilhassa avdet ettiğimden 
çok memnunum. Seyahatinı iyi 
geçti. Almanyada memleketiniz 
de edindiğim intıbalan konfe
ranslar vererek efkiin umumiye 
mize bildirdim. Bu konferans
lar radioda oldu. Altı senedir 
bulunduğum memleketinize çok 
iyi hislerim vardır." 

Filhakika Her Nadolni bu 
konferanslarda çok sitayişkar 
bir lisanla bizden bahsetmiştir. 
Muharririmize radioda verdiği 
konferans'ın matbuatımızda in
tişar edip etmediğini sormuş, ve 
müsbet cevabı üzerine: 

-"Emin olunuz, bu Yeni 
Türkiye beslediğim çok samimi 
hislerin ancak taslak halinde 
bir ifadesidir." Demiştir. 

Her N adolni yakında Anka
raya hareket edecektir. 

M. Rikof'un yerine M. Falih RIF'KI 
Molotof geçti KAMA - KALEM. tukları altı patların her kurşun 

. Çocuktum; H amidin son gün- deliğinde ise demokrasi, hürri-
S~vy~~ Rusy~ komıserler .he /eri idi. Beyazrtta bir adamı ka yet, halk, vatan, faziylet, ıztırap 

y'etı reı~ı ~: Rikofun ~ vazıfe maile vuran bir habeş gördüm; gibi dumdumlar barıt üstü dur
den çekildigı Mosk~va d~ ~7 öteki elinde, kimse yanına soku maktadır. 
l~n telgraf haberlennde bıldiri- lup kurbanını kurtarmasın, diye Bakalım bu habeşliğin hük-
lıyordu. bir tabanca vardı. . mii ne kadar sürecek?. 

HAPlS 
M. Rikof'un yerine M. Molo- Bu habeş lstanbulun o tepele 

tof komiserler hey'eti riyaseti- rinin alikzran başkeseni imiş. 
ne geçmiştir. lstanbulun her semti böyle bir Bir gün Ankara adliyesinin 

M Molotof 1890 tarihinde kamalının hükmü altında idi. koridorları köylü ve kasabalı, 
doğm~ştur. Kendisi bir tacirin lstanbul muhafızı Cemal Bey kadın. e~ke~, .bir yığın halk ile 

Mahmut Şevket Paşa katlinden dolu ıdı. Nıçm toplandıklarını 
oğludur. 1905 senesinde komü- sonra, bütün bu çete başılarım sordum: 
nist fırkasına dahil olmuş çar- inlerinden çıkardı, sürü sepet - Hapi's olacaklar, cevabım 
tık idaresi zamanında beş kerıe sürdü, şehir de şerlerinden kur- aldım. 
hapsedilmiş, iki defa sürgüne tuldu. Ağalar yüzde iki yüz, yüzde 
gitmiştir. M. Molotof 1922 se- Meşrutiyetin İlk anarşi sene iki bin, bu kimsesizleri borca 
nesindenberi merkezi fırkanın si Şehzadebaşında tiyatrodan boğmuşlar, şüphesiz sermayele 

çıkum; bir dükkanda çay içiyor rini ve üstünü almışlar, ihtikar 
dum. Bir masa başına sekiz on payının bir kısmını da kopar 
kişi toplanmışlar; [ lstıdrat - mak İçin hapse yollamışlar. 
Hepsi yakalıksız kıravatsız di- Bir iki asır evvel olsaydı ker. 
yeceğim, fakat Fethi Beyin ya- di samanlık/arma kapayacaklar 
lmayak hücumuna uğramak- dı. Şimdi o zahmetleri de yok
tan korkuyorum.] Her neyse, tu. 

M. Maıatof 

katipliğini ifa etınelrteydi, Ken 
di şimdi komünist merkez fır 
kası siyasi bürosu azasındandır. 

içlerinden biri timsahlı kurşun Bu Türk kanunlarındaki bar
ka/emini bir sopa gibi kavramış, bar hükümlerin sonwıGularm
masanın mermeri üzerine çarpı- dan biri idi. 
yor: Bir adam niçin ödemez? Ya-

- Allah bana bu kalemi ne parasız olduğu için, ya parası 
diye vermiş? AlimalJah insanın olupta batakçı olduğu için .. Bu
silsilesinden girer, burnundan gün üstünde çalışılacak iş, an
çıkarım. Karşıma çıkanın gözü- cak kanunun bu ikinci sınıfı ce-
nü oyarım. zalandırıp cezalandırmadığını, 

Kurşun kalemi ban' timsahın bu çeşit adamları nasıl takip • 
kendisi gibi göründü. Habeşin ettiğini gösterı'r· maddelerdir. 
kaması hiç olmazsa insanın ka- Bir gün "Medeni olduğumuz 
sığından girip böğründen çıkar, için, vaz geçeceğimiz bir . mad
bu korkunç silahın mezardaki deyi, bugün kanuna koymak 
iskeletlere kadar _yolu vardı. için bulacağımız mazeret ne ola 
Masanın mermerine vuran bu bilir? Medeni olmadığımız mı? 

kama - kalem şimdiye kadar 
devlet polisinin her gevşeyişin
de haysiyet ve şeref kanı döküp 
durmaktadır. 

ôteki ellerinde kimse yan
larına yanaşmaSln .diye, tut-

BAYKUŞ 

Başvekilin nutkundan sonra: 
'Fethi Bey - . Başvekilin be-

Devamı altıncı sahifede 
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HARiCA HABERLER •• 
ispanyada meb'usan intihabah 

No: 119 <?;~~'i::"'!::..:::~~ Hükumet kararında sabit; intihabat ne vakit başlayor 

Müşkül... 1 Ecnebi matbuab 1 YüzeJJiJik! 
B.. .. . l ki l . y 1 b. .. r· Türk ile Yunanlı Hainler Yunanistan UtUil pansıyOD ara Ve ra eV enne apı Sa lr tur U, "Times" Atinadaki muhabi- d k ı k 

ı d l h b ·ı k. ı b. t .. ı .. ri gazetesine yazdığı bir mek- an çı arı aca ge ip gi en er a er Veri ece • yapı masa ır Ur U .. tupta Balkan sulhündan bahisle ATİNA, 21 A.A. - Meb'u-
İspanyada ihtilfil bastınldı. Yunan başvekili M. Venizelos'- san meclisi Y· --ı - Türk iı:tlaf 

b 17 T Son iki haftadanberi pek na- un yıl başında Avrupa payitah lan hakkında -Beşiktaş za ıtasmın em- zan dikkati celbeden İspanya'- ·· k d ~ 
muz 321 tarihli müzekkeresin- tlarma ve Londraya gideceğini muza erey~ . e· 
de merkum Yervant'm valdesi- 1 nın her halde büyük bir buhran yazarak Yunanistanın dahili va vam etmıştır. 
ne verilmek üzere Unkapanın- 1 geçirdiğine şüphe yok. Büyük ziyetinde bahsettikten sonra Meclis muhale- * 
da Demirci Hacı İstepan namı- bir ihtiliil için yapılan tertibat Türkiye - Yunanistan arasında fet fırkasına 
na Varnadan üç liralık bir çek 1. akim kaldı.Buna sebep olarak aktedilen muahedenin şümul ve mensup hatip- '~ 
ile bir kıt'a mektup geldiği bil- f ihtilalcilerin harekete geçmekte ehemmiyetinden bahisle Tiirki- lerin bu itiliif- '.rL 

4 dirilmiş ve Hoca Hayreddin ma acele etmiş olmalan gösterili- ye Yunanistanın biribirlerile !ar, bilhassa t• ~ · 

hallesinde 29 numaralı diikkan yor. Berenguer hükfuneti geçen teşriki mesai hususundaki lüzu- deniz m'.sakı 1 

Hünkar irade ediyor! 

Iran Ağrı rüesasını ser 
best bırakmamışhr 

Iran sefaretine gelen malumata 
nazaran Ağrı rüesası mevkuf 

bulunmaktadırlar 
Tahran maslahatgüzanmızın lran hükUmetİ 

nezdindeki teşebbüsüne cevap alınmadı 
ANKARA, 22 (Telefonla)- henüz bir cevap alınmadığı söY 

İran maslahatgüzarı dün hari- lenilmiştir. 
ciye erkanımızı zi:yaret ederek İran maslahatgüzarı böyle 

da Demirci İstepan Süngüciyan ,.. kıştanberi iktidar mevkiinde bu mu Gazi Hz. ile İsmet Pş. nm hakkındaki t~n lım,.ı.:~ _"'!'Jl_."'I'. 
veledi Ohan celbolwıarak ken- lwıuyor. Diktatör Primo dö Ri- ve M. Venizelosun nasıl takdir kitlerini dinle- j 
dine Vamadan gelen çek ve vera çekilmeğe mecbur olduk- ettiklerini kaydederek muahe- ~tir. M. Ve , 

Türk - İran hududundaki aşiret bir vaziyete ihtimal vermemek• 
!erin vaziyeti ve Ağndağ rüesa- le beraber kendisinin de hüJ(il· 
sının serbest bırakıldığına dair metinden bu hususta malUınat 
I gazetemiz tarafından verilmiş isteyeceğini beyan etmiş ve 5e

'ı olan haber etrafında hükumeti- farete gelen mali\mata nazaraıt 
mizin mevcut malilmatmı sor- f 

mektup sorulmuş ise de Yer- Bnmba ttcrabtlerl Suikastçı/ardan tan sonra İspanya'nın idaresini denin malfun olan ana hatların nizelos ileri sii 
vant'ın hükilmet tarafından a- yaparktn telef otan Manon ele alan Berenguer hükfuneti dan bahisle mübadeleden müte- rülen bu te-
randığmı isittiğinden mezkfir Şabuh Kendlryan Eminvan memlekette tabii vaziyeti iade vellit mesailin halledildiğini kitleri birer , ,. V•nı••••· 
Çek ve mektubu kabul etmediği tın k d"kt t•• •·· d · · · 

. . .. . e e , ı a orun zamanın a yazmaktadır. rer ret ve cerhetm.ş, denız mı-
nı ve. postac.~~ ıh~ uz~r.ıne nan ayak kahvecisi Bağdatlı kapanan parlamentoyu açmak i- İngiliz muhabiri Ywıanista- sakının, deniz kuvvetleri arasm
ademı ~~?1!1°~. havı. şerhi ım- Hüseyin ve elli numaralı araba çin yeniden intihabat yaptır- nın dahili ve iktisadi bir çok da müsavat hurülü hususunda-
z_a ey_ledıgını. soylemış ~e kev- sahibi Islahiyeli Mustafa bini f 
f k"-d b tB müşkilatla mücadele ettig" ini ve ki aidelerini isbata çalışmıştır. ı_vetı yevmı mez ıı;· ~ ı.z.z.a . _e lsmail araba sürücüsü Lofçalı 
şıktaş zabıtasına bıldirdıgını ı- Hacı Mehmet ve kilerci Etem elde edilen muvaffakıyetleri M. Venizelos Türkiyeye ale-
liive etm.iş ~e bu ah~ı;ıle vakıf Efendinin seyisi Araçlı Hüse- kaydederek diyor ki: yhtar bulwıan ve evvelce Yuna 

Ag"rı rüesasının İranda mevkU muştur. Kendisine böyle bir va-
. bulunduklarını bildirmiştir. BU 

1 

ziyetin mevcudiyetine daır hü- it 
kilmetin istihbarata malik oldu mevkufların zaman zaman b 
ğu cevaben bildirilmiş ve bu hu zabitin nezareti altında dol~Ş" 
susta Tahrandaki maslahatgü- malan münasebetile böyle bıt 
zarımız vasıtasile İran hükılme- haberin meydana çıkmış olınasl 
ti nezdinde yapılan teşebbüsata ihtimaline işaret edilmektedir. 

lktısat ve tasarruf haftası 
?lan Ve}ı .kahy~ dahı İs~epanın yin taraflarından yardım edilip "Dahildeki bu milli mesai ha- nistana iltica eden bazı Türkle-
ıfadelennı tasdık eylemış. mezkfir arabanın okunu yerine riçte de M. Venizelos'un siyase rin Yunan toprağından çıkarrl- Memleketin her köşesinde büyük bir 
Yervantın bu mektubunda gös koydukları ve arabanınyukarıda ti ile iyi bir surette muzaheret ması hakkında sorulan bir sua- l"k t ah.. ti k } d 

terdiği (adres) Varnada Sabo- söylediğmiz ahırda muhafaza görmektedir. Kendisinin mak- le verdiği cevapta bu kabilden a a a Ve ez ura a arşı an ı 
ris Mığırdıç der Haçadoryan- olwıduğu ve Beyoğlu dairesin- sadı Yunanistam bütün komşu- ~~sın ~ürkiy~ye iade edilece- Ankara, 2 (A.A) _ Milli ik-ı larda tasarrufa ait {ilimler irae 
dır. ce usulü veçhile kaydolunma- larile dost yapmak, sulhün ve gı~ tekzıp etmış ve ~unların ec tısat ve tasaruf cemiyeti tarafın edilmiş, mektep talebeleri ve 

mış ve numara konmamış bu- emniyetin hakim olduğu mm- nebı memleketlere gıtm~kte ~er dan tertip olıman ve Başvekil ahali her vasıta ile tenvir ol~-
Hünkarın bir iradesi lunduğu anlaşılmış ve şahitler takayı genişletmek, bu suretle ?ı:st bır~ıl~caklanru sozlenne İsmet Paşa Hazretlerinin Anka muştur. Yerli mallar sergiılerı 

den Ali Ağanm dahi vak'adan Yunanlı tacirin her tarafta t;ca- ıliive etmıştır. rada Türkocağında 12 kanunu kalada _ala~a ~le_ k~~lanmıştır·· 
Cereyan etmekte olan tahki- on beş gün evvel mezkfir araba retini ileri götürerek müreffeh ATİNA, 21 ~.A. - ~azı or- evvelde irat buyurdukları nutuk ve hedıyelı vıtnn musabakalatf 

katın safahatından Hünkara ic- yı Beyoğlunda Tokatliyan ga- yaşamasını temindir. Kendisi todokslan katolik olmaga teş-
1 

küşat edilen tasarruf ve yerli açılmış veh a1k tarafından fe\f• 
malen arzı malfunat olunurdu. zinosunun önünde selamlık res- ı İtalya, Yugoslavya ve Türkiye vik ve sevk e~ekle ~un bir ~allar haftası bütün memleket Aynca b~yü~ şe?irlerde tayya; 
Silviyoriçi ve Rips gibi eşhası minden dönen arabalar sırasın- ile mucibi memnuniyet itiliiflar Yunanlı katolık baş epıskopos t pek büyük bir alaka uyandır reler cemıyetin şıarlarmı mubi 
şerirenin türlü türlü isimler v~ da, içinde iki kinl:Se olduğu hal- aktetti. Şimdi sıra Bulgaristan- ile bir rahip hey'eti ithamiye e E b ta Anka lstan vi beyannameler atmışlardır. • 
kıyafetler ile Beyoğlunda ve dı de gördüğünü ve Tepebaşına ,... 1 8 la ı"tilii~ftadır. M. Venizelos'un karan ile mahkemeye ve..:ı-:~. bmılştİır. .n Aadş B ra, K - kinci dercedeki şehir ve kasaba - 1 d d l ıklar • "d" be d k"k .....,nero erenguer ·~·"9 u zmır ana ursa, on- r 
ger semt er e o aşt ı ve dogru gı ıp ş on a ı a son- . . . emeli Balkanlarda ve Şarktaki lerdir. • .b. tı·-' .. k h'. 

1 
olmak.. lardaki tezahürat halkın gös_te 

bir çok hususi hanelerin birer o ra boş olarak avdet ile Şişliye mak gı?ı vazıfe~er17 karşılaşıyor ihtiliifları halletmektir." F • ' ya gı -~ .. uyu _şe ır er balar hafu- diği aı1aka itibarile şayanı ~UJ(d· 
dasında misafir ve kiracı sıfati- doğru gittiğini ve arabacısını du. İntihabat şımdiye kadar ge- zere butün şehir vekasa randır.Buralarda vesaitin vusa 
le saklanıp izlerini ve fiillerini görse tanıyacağı bir Ermeni ol çikti. Parliimento'nun şubatta M, Poincare ecı . tayı_ pek ~anlı bir SUI'Ctte tesit nisbetinde halk beyannameler: 
gizledikleri nazarı dikkati cel- duğun.u ve tekrar dönüşlerinde toplanması söyleniyordu. Fakat . • • etmışlerdir, Ankara, İstanbul, cemiyet umdelerini muhte~ 
bettiğinden umumi oteller ve arabacının yanında taruyamıya- memlekette sükün ve asayişi ih PARİS, 21 A.A. - M. Poın- Balbk denızınde İzmir vesair büyük merkezlerde levhalar, sinemalarda gösterı· 
hanlardan başka mobilyeli, mo- cağı bir adam bulunup hal ve ifil etmeden intihabatı yaptıra- carenin sıhhi vaz\.y~ti iyileşmek •ki bu husust:aJ? ~ezahürat milli bir ten filmler ve muhtelif mahller 
bilyesiz oda kiralıyan hane ve tavırlarından birinin öbirine, bilmek kolay olacak mı? Lakin te devam etmekt :dir. 1 Vapur çarpIŞb bayram h~ al~ haftanın de verilen konferanslr vasıta· 
apartıman ve pans!yOI?-1arm ba- araba koşmasını öğ_retıneğ~ ça- böyle bir düşünce ile intihaba- Al d t h ·k~t devamı muddetınce gazeteler sile tenvir olunmuş ve heryerde 
dema mımtazam ~ır ~zama t~- lıştığın istitlal etınış oldugunu tın tehir edilmesi, millet mecli- manya a a rı a . Londra, 22 <f'i.:A) - Fenlan güzel makaleler ve teşvikkar ya teşhir edilen yerli mallar çolı 
bi olmalarım ve hıç bır hanenın söylemiştir. • sinin senelerden beri kanalı kal- BERLİN, 22 A.A. - Müfrit dıy~ b~~ralı iki vapur gayet zIJ.ar neşretmişler. Türkocakla- rağbet görmüştür. Bu meyanda 
bu nizama mugayir .s~ette ki- . . . ması yetişmiyormuş gibi Beren tahrikatçılara karşı Almanyadab ke~ıf bır sı~ e~n~s:d? ~atte\;,at rında vesair konferans salonla- Adanada açı1lan yerli mallar se

1
r 

racı kabul etmemesını ve usu- Bır mecruhun ıfadesı guer hükllmetinin de parlamen- ittihaı edilmiş olan inzıbat ted- ı _ogazının a tı ~ruz~ ~et ~: rmda <kıymetli zevat tarafından gisi Adana muhitinde pek can 1 

lü dairesinde kayıt defterleri ~ to olmadan iktidar mevkiinde birleri Berlinde takviye edilmiş- 1 lı.n:.e ıarp~ş~~~ v~ . U:: ~ :n 1 bu mevzu dairesinde çok canlı bir alaka uyandrrdığmdan ayrı· 
tulmasını ve bıı defterlere nu- Bomba hadisesinden me~ruh kalıp gitmesi bittabi caiz görül t;r rı ıYrol·açul a ı a ıçilrıntte baatmbış- konferanslar verilmis, sinema- ra ~avam zikirdir. 
fus tezkereleri ve tarih ve ma- olup Gümüşsuyu hastanesınde .. .. k"" . b 

1 
tır. c arı ve m e e ı o-

h . f muyor. Çun u ış asma ge en . • ı ı d tk·s· çocuk olmak halli vünıtlan muvazza an ya- tahtı tedavıde bulunan esna tan h"'k' . 1 '.f . k I ce kararlaştırılan tar.hte .ntıha- gu muş ar ır. ~ 1 . • f h } } d b' } ki ki } 
7.ılmasını emretmiş ve bunun i- Karlovalı Hasan biniİbrahim a- u umctı'!•r a~ vazı esık ~u- bata davet etmek niyetinde bu- ·üzere 16 yok~ bı: tahlısıye san n İ a e en me US U ara m er 
çin sonra bir nizamnamei mah- ğanm yaralan ifaket hulara~ nu, ,. esası ye rıayet etme tır. J 1unduğunu teyit t etınistir. Bu-J dalma a~lıy~bilmışlel'Sede san- namzet göster ·ıecek? 
sus yapılmıştır. vazih surette ifadeye __ !rndre_tı Dün gelen ve aşağıya derce- nunla beraber bu davet keyfi ye d~ldan şı~dıye kadar en. 1;1f~k , ·rn· 
Tahkikatı vakıadan ve sırasile bulunmasına binaen mustantık dilen telgraf Berenguer kabine- . · k · d 1 ·ıe teahhüre bır eser bıle bulunamadıgı ıçın ANKARA 22 (Telefonla) - Memduh Şevket ve Salah Cı 

h h · tının ve cıyı 0 ayısı k d"l · "'lmüş na a ·ı b k 1 İ · ' d ' b' l kl L" B l · ·· ·ıe· istiçvap olunan Bedos, Bogos İhsan Bey tarafından asta a- sinin müntehiplere müracaata • ht ld"r Mecr en ı erme o z rı e a ı nhılal e en me usu ara ı- coz ey erın namzet gosten 
. . . ugraması mu eme 1 

• ıs 1 kt dır Bu yolcular meyanın · k · ··d·· ·· H d" kl · ·· J • ve arabacı Ali Ağa ve bahriye nede ıfadesı alınmıştır. yani umumi intihabatı yaptır- k al ki nasında tev ma a. · . . man şır etı mu uru am ı ce erı soy enıyor_. __ 
muhasebecisi Bahaddin Beyin Merkum ~bra~im A~ll:. ~en mak kararında olduğunu teyit ~~; e<l~!~~ri~ :;b~ tutulacakla- da İ:ıgı~terenın en meşhur krı- - •• • •

11 
k 

arabacısı Rusçuklu Ramazan arabamla muşten getınnıştım, ettigıru"" • haber veriyor. Lakin bu. n mele hakkında hiç bir ka ketçıleGrın?enb_Dulgads"~fulunml akk Darulbedayı Ankarada temsı er verece 
A · b h · h .. IA · k' ·· ·· Tar ha e meyda- mu~ tadır arıp ır tesa u o ma 

g_a ve aRırıye Eçafr çı_ mu azım va a gunu kuıml !1. karst- kararın ne vakrt tatbikine geçi- 1 rar vermemiş askeri ve mülki u·· zer~ iki vapurun kaptanları ANKARA, 22 (Telefonla) -ı hafta Ankaraya gelecek ve tefll lerınden za endı arpacı nmm tam saat esının . l •· · ·h b b ı · ı ·· · · kti 
Z b b M hm t A • dak" k smm sekiz on adım ecegı, ıntı a ata aş anacagı mahkemeleri buhususta serbest kardeştirler. Bunlardan batan Darulbedayı bundan sonra her sil verece r. am a ve ara acı e e ga sın ı apı ısa b" tüı1lii yapılmasa bı - ·· · ·· ·· ·· • 
ve Hazarsonu ifadatve beyanatı aşağısında doru beygir koşulu, Y'a~ı ır 1. d '··1 İ ih b r bırakmagı munasıp gonnu~tur. gemivi idare eden bogulmuş- S • } ız· t kt b" }atı 
m~zbutalarından şimdiye kadar tekerlekleri dört köşe liistikli ~tı?.'eıle be lı eg~ .. A nt. a at MADRİT, 21 A.A. - Nev- tur. Ölenler~n yekunu ~5 tir. on tayın er ıraa me e 1 mezun 
İstanbulda emsali görülmemiş bir arabanın teşrifi şahaneden ti!rlu; s~an>:~tlht~e~ v~- york Herald gazet-:-sinin Madrit Cenubı Amerıkada ANKARA, 

22 
(Telefonla) _ ANKARA, 22 (T~lefonla) -

şekilde lastik tekerlekli bir fay biraz evvel arka kapıdan girdi- zıyetı J0d.ı:;;~ · u:;:ı t u ~- hususi muhabiri ceneral Beren- BUENOS AYRES, 21 A. A. Son tayin listesinde Londra kon A~ada bulun':ln zıra~ mekte~ 
tonun Beyoğlu, Galata, Şişli, ğini ve içinde beyazlar. gey- yas~ ke ı b .... ~ b" d r .:a ' guerin bazı beyanatını nesret- - Hükumet muhacereti azalt- solosluğuna tayin edilmiş olan l~n me~nla:ı bır ceınıyet teŞ 
Kahtane semtlerinde müşahede miş, süslü, genç, güzel ~ır ma- ;\~ ette T ır e 

1 tısa- mistir. Bu beyanata nazaran ce- mak için sihhat rapprlarından Kadri B. teşrifat umum müdür kil etınışlerdır. 
olunduğu ve arabacı mevkiinde dam etekleri kabank bır ha\- ran var ır. neral Berenguer üç aya kadar ve vize muamelelerinden alınan • · · Am d K d 1 
Sivaslı Mığrrdıç Garipzan ve de oturmakta idi. . . MADRİT, 21 A.A. - Bütün vazifesini bitirm;ş olacaktrr. harçları 1931 kanunusanisinin lügiıne ve yenne ster am ana ava isi 
Hasköylü Yervant Frangülya- Bıtmedı eyaletlerden gelen haberlere na Bundan sonra İsn;ınyada intiha birinden itibaren artırmağa ka- :u~:~~su Kudret B. nakolun- MOTREAL, 22 A.A. - J:ii.ıt 
nın bulll1!d1:1ğu _ve bu :ıra~~~ Sene başında 

1 
zaran hertarafta tabii vaziyet bat yapılacaktır. Bu irtı1ıabat rar vermişti. Hükılmet ecmebi Tecrifat umum müdür muavi distan valii umumiliğine tayı.ıı 

bomba ~dısesınde~ yırmı __ gun 1 H E s ' M L • ~ 1 R K avdet etmiştir. n-ticesinne tesekkül edPcf'k par memleketlerde bulwıan konso- ni M~hmet Şevki Paşa bir şube edilmiş olan Lort Villington'~ 
cvv1el setamlıd k_redsmıTmaliıne~kiinde 1 ) .8 MADRlT, 21 A.A. - Nazır liimento İspanyaya istediği hü- loslarına muhaceret lehinde ar- müdürlüğüne ve Paris sefareti yerine Kanada valii umumiligı· 
bu unup av etın e hane l l" · · b ·· k"" · · ı " kl" · k "k d 1 · b k" b · S f b k~ ·b· L rt Athl · tı"rilece-ka k k kın! mecmuası çıkıyor. ar mec ısının ugun u ıçtıtnam {umet tarzını ve şe ını verece I tı propagan a yapmama an ı- aş ıta etme, o ya aş atı ı ne o onenın ge 

pıs~a 'f111>arad ohımun bul - da hükumet müntehipleri evvel tir. . çin talimat göndermiştir. Celal B. tayin edilmiştir. ğinden bahsedilmektedir. -ııası uzenne ora a azır u- _ _ 

------- - - -· - müş. Bir balta iner, bir kafa yu- tevlit eder ve bazan bütün bir tini ihsas edememişse -de tarihe su- duyacak, bütfulbu gördügü- meclisine-Namık Kemal 17 yıı· 
Haftalık edebi musahabe: varlanır, l\ICak sıcak kanlar yü- ati nasıl böyle yeni bir sözden olan merakını telkin edebilmiş. ve sezdiği şeyleri kanile, ruhile l şında dahil oluyor. 

züne gözüne dolar ve biçare N:ı. doğar! Eğer bu cümleyi duyma Namık Kemalin mutasarrıf sevecek ve böylece o yaşında 1862 de "Tercümanı Ah\fll~· 

N k K ı • H t mık Kemal dehşetler içinde u- • mış o~sa NAamık Kemalin yaratT veya vali muavini olarak vata- vat3:~~a aşık ola.ca~ı. . gazetesini ihdas etmiş olan Şı 
amı ema }fl aya } yanırmı~._ .. .. .• . lcı.~e ınkılapcı. ruhu mahcup v~ mn her tarafında dolaştırılan Buyuk babası __ ınf~~~ ıle Kaı;ı nasi ile tanışınca onun 

0 
sıral~ .ı. Kend•sı ~çu~~günde bıle _ze mutevazı. belki s_enelerce . ınki: büyük babası 0 sıralarda Karsa ~ İstanbula dondugundeı_ı bır da neşretınekte olduğu "Tas\ft_fl 

ka ve hassas~y~tı ı~~ ~azan dık- şaf edeınıy~cektı. H_albuki :ı:~ı~ tayin olunuyor. Çocuk mektep ~~ddet sonra Sofyaya ~-ayın e- Efkiir,.a yazmağa başlıyor. ~~-
Ali Ekrem: Namık Kemal 1 cilt Deolet matbaaaı kati celbetmıştı. Ruştıye mekte ve cesur Turk çocugu bu sozu ten, hocasından, babasından ayl diliyor. Namık Kemal şur defte nasinin Namık Kemale bilY~k 

' ' binde h~ası Şak~r Efen.di o~u işitince gözlerinin .. s~.ı~etin~ rılacak, fakat kitaplarından ay- rine yazdığı gazellerle bir div~ bir tesir icra etmiş olduğu 9~1' 
Namık Kemali taziz' için bu 1 nan malfunat arasında merakı· çok takdır edermış ve bır gun · korumuş oluyor, gordugu padı- nlamıyor, kendisine ne kadar ki tanzım ~tınekle ve dersl~rıle hesizdir. Kemale asıl rehberlıl< 

ay zarfında Ankara Türkoc;.ıj!;m mızı tatmin edecek kadar tef.,r ona söylediği bir söz belki öğret şahla vezirleri artıK: masal eşha tap lazımsa beraber götünneği me~gul ıke~ o zamanın garıp a- etmiş olan odur. Ona bilhassa 
da yapılan ~~ ihtifal b':1 büyük ruat yer bulamamıştı. tiği her ilimden daha kıymeti~. s~nı kanştırma)'.arak onlar~ da şart koyuyor ve yanına hayvan detıne t~~~ye~l~ daha on altı Fransızca öğrenmeği tavsi}'.e ef 
natıranın Tw:_k kalp_lennde n.~- ' Namık Kemalin oğlu Ali Ek o~muştur.? sene ı_xıe~epte mu b~'.e.'. ':!.damdan ıb~1et .. o~~ug~u sırtında ta Karsa ka<lar taşma- vaş_ını bıtırı~ bıtırmez orada ev diyor. Namık Kemalin samiJtlai 
.,

11 canlı oldugunu bır daha gos rem Beyin küçük kitabı bu haya kafa~ tevz!ı merasımıne S~ltan d~şıınuy~r, ~~-~~a: Bu.tun om- cak bir kaç yüz kitap alıyor. Na lenıyo~ ve bır ka~.a~ sonra t~k- dshası Fransız edebiyatını~ ~~s. 
terdi ,"Fakat~~'!:° va~ ~~v- ta dair başka hiç kimsenin ver- Abd~lme~ıtte gelecek .. Şakır E- Jll~de gordug~ padışahlarla mık Kemal daha on bir yaşında rar infısal e~e~ bu~ ba~~sıle rile inkişaf etmiş ve yenılgırıl 
ku.f haya~ bu.tun tafsılatlle meyeceği tafsilatı ihtiva eden fendi. ~adışah hllZl!1"~da ~ku- 'l<Czırlere falan bır ~ezar taşm- dır, fakat ilim muhabbetini kuv İstanbula donu:r,o~: Bır muddet bulmuştur. . ... 
içimizde ıyıce bılen yo~tur. N~- kıymetli bir eserdir. mak ıçın hazırladıgı bır kasıde- dan fazla ehemmıyet verme- vetle duyuyor. sonra burada bu~ babası ve- Namık Kemal Babıalı tercıı 
mık Kemal gibi eserlerı ve tesır Namık Kemal 184-0 senesi kii yi Namık Kemalin okumasını is dim,, diyor ve daha sonra di- Karsa kadar bu gidiş Narn'k fat ederek kendısıne borçtan me odasına memur olmuş, bU' 
erile harikuliide olan insanların ı;unuevvelinin 21 inde Tekir,!a- tiyor. ~· bü:'u. ez~~rliy_erek .- yor_ ki:" Vükela n~mı alan. Kemal için pek hayırlı bir hadi ba'?k2 bir miras. bır~~ayınca rada Sadrazam Ali, Harici?~ 
,ıayatlarını öğrenmek merak ve g~nda do~mu•tur. Bir çok mesa şat edıy~r lakın: Padışahın ve h~rı~le~e ~ırası geldıkçe hadl~n se olmuştur. Sanki yolda gördü Kemal de__h.~rem~e bırlıkte. ba- nazın Fut ve Arifi Paşalar ~ıl:ı_ 
ııatta helecan veren bir şeydir. ~ır v~ şaır Yetiştirmiş, hükume- o kadar ınsanm ~uzu.runda, ok_u n: ?ıldır~hm. Onlara karşı hıç ğü bütün dağlar, dereler, ovalar, basının kuçuk ~vıne yerleşıyor. hükumetin en yüksek me".~·;~. 
Merhum Ebüzziya Tevfil:in kü tın b~r ç~k gadrine uğramış ~-·kı yamam, utanırım.,, dıyor. Şakır egılmedım !.,, kırlar, nehirler, köyler ve şe- İstanbulda bızim şimdi kude rinde bulunanların tevecculı . 
rük risale~inde, Süle~-:-:ıan Na- bir aı}e~ın evladi idi ve haksız- Efendi şu ceva~r veriyor:. "Ne- Namık Kemal ke~<i;i babası hirler ve hele insanlarla bütün ma. diye_ce~imiz ş_~irler.in iş:irak rini kazan.mıştı. l_~k _raz~ığı rn:

1 >ifin tabedi1::ıis konferansrnda, !ıkla ıstıb<lada karşı kendisinde ye utanırsın, oglum? Senın pa- Mustafa Asım Bey ıçın: "Ta..·uıvatan hafızasına hak oluyor, ettıklerı bır encumenı şuara kaleler mıllete buyuk bır akıı· 
ıbrahim Necm( Beyin edebiyat irsi bir nefre~ ".ı::dı: Çocukken dişah ve vezir dediklerini~ hep dığı~adamları? ~n zekisidir. ,,lka'bin~ nak~ oluyordu . N~mık va:: L~skofçalt G~lip, _H_ersek~i sada uyandırdı. O zaman ok

35 tarihine dair değerli r,scrin?e, ~ı:~d~dınrl:ı~ bırı~.ıı~ ıdarnına <lair si bi;er mezar taşıdır!,, Mus.tes- dermış. <?n~n ı!d ~e:~lu var- K<:m~lın ;uhı_ı art~k bu ~e~ı') v:ı Arıf ~ıkmet, Y enışehırlı Avnı, yan sınıf d~ha ?.z fakat daha ~l· 
•smail Habip ve tsrnail Hık- ışıttı.l.:lerımn teı;ıırıle ~azı g.c.:.~- na bırfıtratıııa havsa.lasmaı::ıren 11'..ış: Tarıh ıle ıltru nucum ! Ve t~''I ımkr>n n;s~etınde ıstıap ı- İs~aıl Hakkı, H~let, Memduh sastı. A~ bır n;ıuddet son;a nı 
,nPt Bevlerin kitapta.nnda buln ]er ruyasında hır cellat gorut bir söz orada ne derın akısler ogluna yıldızlara olan muh~.l>be çm mutta ıl ıttı.ı;ıı. etmek arzu- Faık Be lerlr- Kanın P 
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Poliste tebeddüllerin esası rıedir? yapılan 
----~--------------------'=------='--------------------~--------------------------------------------------------------------------~~--~~~ 
Kimk~andı 1 • Vıtllg.tte .. J/ Mahfil 1 Ekonomi 1 Darülfünun 1 Mahkem~terd• J 
Güzel vitrin müsaba r ebeddul Eyüp gençler mah- Buhran! Fen Fakültesinde Arap Halit Tic;i istihbarat 

kasını neticesi. filı" açıldı bir hadise bu""roları açılıyor 
Merkeze alınan po- Niz&meddin B.in R. Katil kastile silah - - -

Şehir birinciliğini Olion, lisler iade edildi Resmi küşatta hararetli Fakülte reisi Mustafa Hayvan borsasının Jağ-
ikinciliğini Galeri dör.ıob- - nutuklar söylendi Saffet Beye cevabı.. Beyin beyanab attı mı? vına lüzum görülmeyor 

10 vı'tn'nlen· kazandı Kısmı siyasinin ıslahı Bı'r ka,. gu'"ndenben' t-ekkül' Evvelki gun·· Darülf' un" un fen T' z · 
d 

~ -.. Buhranın Türkiyede tesir- M · • tl l ıcaret ve ahıre borsası ye-
Yerli mallar haftası zarfında mutasavver ir etmekte olduğu yazılan Eyip fakültesinde bir Türk müderris aznun ganp JCS ere ni bütçesinde, istihbarat işlerini 

Yapılan vitrin müsabakası birin Bazı gazeteler poliste yetmiş gençler mahafili evvelki akşam !eri pek azdır ile bir ecnebi müderris arasında cürmünü inkar ediyor tevsi için fazla tahsisat vazedil 
ti ve ikincisini intihap edecek memurdan bir kısmının taşra- r~_smi küşadını yapmış ve resn:ıi İkusadi buhrana dair neşri- bir hadise olmuştur. Fakültede Ağırceza mahkemesinde, bir mesi tekariir etmiştir. 
olan jüri hey' eti dün içtima et- ya, bir kısmının da kaymakam- kuşat~ h~ bul~~ zev:ıta bır yat gene aldı yürüdü. Kocaeli hayvanat dersinin iki müderrisi gece Şefik isminde birinin evi- Bu tahsisatla şimdi Amerika 
ıniş ve hararetli bir müzakere ve lıklann emrine verildiğini yaz-. çay zıyafeti vernuştır. Zıyafet- meb'usu Reşit Saffet B. karşı vardır. Biri Ali Vehbi B., diğeri ne ve hadise üzerine kendisini ve Avrupada mevcut olan istih-
ınünak. aşadan sonra cebir ve mışlardır. ten evci mahfil reisi İhsan Be- b' · · - · de fransız müderrislerinden M. barat t-kiıatı takviye olunacak ~ gazetelerin ınnde neşrettıgı tevkife gelen polislere silfilı a- -~ 
ınmtaka birincilerini ve ikincile Bu hususta bir muharririmiz yın: makalesinde diyoc ki: (Hovasse) dır. tan Arap Halit muhakeme olu- ve ilaveten Balkanlarda da tica-
rini intihap etmiştir. vilayetten şu ınalfunatr almış- - "Biz büyük Gazinin gös- "İktısadi buhranın izalesi için Bu dersin Adem Nezihi B. nuyor.. ri istihbarat teşkilatı vücude ge 

Birincilik ve ikincilik üç tır: Sabık polis müdürü Şerif B. terdiği yolda yü~yeceğiz, onun alınan tedbirlerin ani bir netice isminde bir de müderris muavi- İranlı Halit, tuhaf jestlerle. tirilecektir. Bu sııretle günü gü 
mmtakada zamanında merkezlerdeki polis dehas~ !.arat~gı . _bu ~~- vereceğini beklemek hatadır. ni vardir. gfilı boyun lo:rarak, gah omw: nüne ma1'1mat almak kabil ola-

lçtimada evvela birincilik ve memurlanndan bazıları müdiri- z~ !urkluk abı~esını. kuçuk Döviz ihtiyacı karşısında kon Adem Nezihi B., Ali Vehbi siklerek, reisin suallerine, türk taktır. 
ikincilik ihdası düşünülmüş ve yet cubelerine alınmıştır. Ali dımaglarırnıza sıgdı_ rab_ı_Jmek. ve sorsiyomun bir milyon İmdliz Beyden aldığı emirle derse gel- Bütçenin diğer kısımlarında 

t Rız ~ B Onun en kıskan b d fi ı 1 - miş, fakat aynı· zamandaM. Ho- çeden başka herşeye benzeyen ehemmiyetlı' sur tt t f ınuva!ık görülerek stanbul, a ey, polis müdürü olduk- . . ç ır mu a ıı o · lirası biriktirmiş olması hi,. bir · · e e asraru ya 
B ak al " v ss d d k .. d bır lısanla cevap veriyor: Ken· ı kt eyoğlu ve Kadıköy ayri birer tan sonra bunların bir kr~mmı m. ıçın ç ışıyoruz." sözlerile şey ifade etmez. a e a ers verme w:ere er- pı aca ır. 

b ku ~~~ e g' · t' Ad N ih' di adı Halitmiş. Babasının adı H bo ınıntaka addedilmiş, her mmta- merkezlere iade etmişti. ıten nut na davetlıler .arasın· İktısadi buhranın sebepleri- ~~Y ırmış ır. em ez ı ayvan rsası komiseri 
lı.adan birer birinci birer ikinci Mülki teşkilat üzerine ahiren da hazır bulun~n Kırşehır meb' ni tetkik ederken görüyoruz ki B., M. Hovasse'a kendinin ders Homut. 40 yaşında kadar ya var Kemaleddin B. borsanın faidesi 
çıkartılmış, bunlar arasından da Emniyeti umumiye müdürü usu _Yahya ?.alıp B. muk.~bele bankalardaki depozito paralar vermek için emir aldığını söyle- ya yokmuş. Bir mahkfuniyetçe g~rülmediği ve ilgası için teşeb 
umumi olarak bir şehir birinci- Tevfik Hadi Beyin de iştirakile e~ı~ ve ezcumle şunları soyle· mütemadiyen artıyor. miş, M. Hovasse da sınıfta mü- ğizi varmış. O da iftira yüzün- busatta bulıınulduğu hakkında
si, bir şehir ikincisi seçilmiştir. yapılan tetkikat neticesinde mış.~r: . . Tüccar ve büyük sanayi es- derris varken, müderris muavi- den... ki neşriyatın ga~·ri varit otdu-

Mmtaka birincileri ve merkezlerin takviyesi muvafık ~ençlik vatanm .. te~elı habı paralarını ya bankalara ya ninin ders veremiyeceğini be- - Sırf iftira yüzünden be- ğunu söylemi~ ve sunları ilave 
ikincileri görülmüştür. ?~mektır. Ben 304 de humyet tınyor, ya emlake kapatıyor, yan etmiştir. Ve bunun üzerine yim, diyor, sırf iftira yüzünden etmiştir: 

Mmtaka birinci ve ikincilik- Bunun üzerine evvelce mildi- ıçın ~alıştım hayatıın_ ?1enf~da yahut harice gönderiyorlar. Ban Adem Nezihi Beyin yerine M. ehh şöle bir elli günceğiz hapis -Borsalann faideleri dünya 
leri tesbit edildiği zaman İstan riyete getirilen mütebaki me- ıı:ec;tı. ~ılmadım'. <?azının m~ye kalar da krediyi günden güne Hovasse dersini takrire başla- yattık... nm her tarafında anlaşılmıştır. 
bulda birinciliği Bahçekapıda murlar da gene merkezlere iade tınde bır nefer gıbı tekrar ugraş kesiyor. mıştrr. Reis soruyor: Borsa olmayan yerlerde sa-
Yerli mallar pazarında bir vitrin olunmuştur. Hepsinin mecmuu tım. G.e~çler çalışmalı. evvela Milli paranın mühim bir kıs- Asistanlardan Fahire H. da - Arap Halit ... Sen 930 se- tı§larda intizam olmaz. Ve orta 
Yapan Altın mekik mensucat 70 kadardır. v:'ltan ıçın ~~- Bı.~ ~~~r mı ticari sahadan çekilerek" di- dersi Türkçeye tercüme etmek nesi Eylillünün 23 üncü günü, da ihticaç ve istinat edecek bir 
fabrikası sahibi Selim Gabbani T .. d .1 sız ç,,alıştık, sızın bır murşıdınız g'er memleketlere gı"trnı'ştı'r, İş- istemiş, fakat Adem Nezihi B. Şefik'e katil kasdile, ve·seni tut fiat bulunmaz. 
B t aşraya gon en en memur- v Fahire Hannnın dersi tercüme ~~g~a gel n polı's memurlarına Bo d t J h · ey, kinciliğide Sultan hama- !ara gelince bunlar altı komiser ar. te parasızlığın ve buhrarun en ..... e rsa asa ıs arın epsı te~-
nunda Hasan Pertev mağazası den ibarettir; münhal vilayetle- Muhit gençliğini asrileştir- büyük sebebi buradadrr. etmBeu·~ıntü'_'enmbuannlari olmtalueşbetuyır: mu"t~ da silah atmışsın ... Doğru mu? bit ve tescil edildiği için alıcılar 
kazanmıştır. re tayı'n olunmaktadır. mek gayesil.! çalışan gençleri B ı · k ~- - Ne münasebet efendim ... ve satıcılar icabında haklanru 

b u sermaye en te rar mem- essir etmiş ve sınıfı terketmişler 
Beyoğlunda birinciliği Olyon Poliste bazı islahat icrası da te rik ederiz. lekete getirmek ve burada onla- Zorum ne ki elin evini ateşe tu- gerek borsa nezdinde ve gerek 

ınağazasının vitrini ikinciliği de mutasavverdir. Bu cihet te tes- Anadolııda kar yağıyor ra yaşayacak bir muhit tedarik di1:faıebe çıkınca M. Hovasse'la tacağım! ... Hem ben o gece mahkemelerde arayabilirler. 
Galeri dö möbl'un vitrini kazan bit olunmuştur. Ancak bu bütçe etmek lazımdır." Tahtakalede Ali ve Muammerin Borsa, gözü kapalı olarak baht 
ın 1 rd ANKARA 22 A d 1 Adem Nezihi B. sınıfta kalarak d di t ba d · ve talih b k 1 b' · t ı§ a ır. işi olduğu için yeni sene içinde • - na 0 u- Diger taraftan Ticaret bor- yanın ay m... s t e enm.. e rra ı rnış ır tıcare 

Kadıköyünde ise Şekerci Ra- tahsisat olursa tatbik olunacak nun ekser yerlerinde soğuklar sası katibi umumisi Nizamed- uzun müddet münakaşa etmiş- Şefik davasını şöyle anlatı- sistemi yerine vazıh bir rejim 
· B · · · · b' · · M başlamı tr Ort A d 1 d h A lerdir. t · tmı' b l A k sım eyın Vltrini ınncı, Üs- tır. Bu meyanda kısmı siyasiye ş · a na 0 u a a- din li B. de şunları söylemiş- yor: esıs e ş u unuyor. rtı 

tecabi biraderlerin vitrini ikinci fazla ehemmiyet verilmesi dil- raret sıfırdan aşağıdır. tir: Dün kendisile görüştüğümüz "-O gece evimde oturuyor- iktisadın en ileride görüldüğü 
gelmiştir. şünülmüştür. Şark vilayetlerinde nakıs lOde _ İktısadi buhran esas itiba- !en fakültesi reisi Mustafa Hak- dum .. Arka arkaya bir silfilı se- bu devirde borsaların lüzumunu 

Şehir birinci ve ikinciıi Kısmı siyaside çahsan me- receye kadar inmiştir. Bu vila- rile iki sebebe irca edilebilir. kı B. bize şu izahatı vermiştir: si: pat, pat, pat-.. Eh .. bana ne.. münakasaya kalkmak fuzuli ka 
Mmtaka birinci ve ikincileri- murlann rütbelerinin de komi- yetlere çok miktarda kar yağı- Bunlar bir taraftan fazla is- - Meseleye vazıyet ettim. Fakat silah durmadı ... Bu defa fa yorm<ıktan başka bir netice 

ilin intihabım müteakip şehir ser derecesı'nde olması ve ale- yor. 'h JA 1 d'- t ftan · Tetkikat üç dört güne kadar bi- kapıın çalındı ... Polisler geldi- vereme·· sanının." . 
b' H l d ·zı·k 1ıı sa at o ması ıger ara ı- ter zannediyorum. Hadise bir 
ırinci ve ikincisi intihabına ge- lt'.irnum kısmı siyasi memurları· amam ar a temı ı se iştirak kabilyetinin azalması disiplin meselesi oldug·undan ın ler, lamba istediler. Verdim. A- Son z~anlarda Yunanısta-

çilmiş ve bu intihapta çok hara nın maaşlannm tezyidi de mu- Son zamanlarda bazı hamam dır radılar, taradılar ... Evimin du-
1 
na hayvan ıhracatımız cok art-

retli münakaşalar olmuş, azanın tasavverdir. larda temizliğe dikkat edilmiye 
0

Umumi buhranın Türkiyeye zım gelen ehemmiyetle tetkikat varlannda kurşun izleri ve kapı mıştır. 
reyi teşettüte uğramıştır. Tesbit edilen esasat Ankara- rek pis havlular kullanıldığın- tesiri azdır . .Çünkü Türkiye buh yapıyoruz. M. Hovasse'la görüş mm önünde boş kovanlar buldu Şehrimize koyun muvarıdatt 

Bu müzakerede birinci kola- ya gönderilmiştir. Bütçeye ka- dan şikayet ed:Jmesi üzerine ran dalgasUıtır asıl çıktığı yerde tüm. Hadisenin izam edilecek tar.. normal surette rlev:ım ediyor. 
Ylıkla seçilebilmiş, jüri hey'eti- bul olunursa aledderecat polis bunların umumi bir teftişe tabi değiL bu dalganın ucundaclır. bir 1!1a~iyeti Aolmadığını söyledi. Evime ateş eden Arap Halit _Buhran ?ima~ ih,~imali olma 
ili teşkil eden zevatın kaffesi memur!ıın zam göreceklerdir. tnt,,Trr"•t"'I ı..~r"r v,-.-;ı,.,.,;-•ir Sermave getirm<:k meselesi Tür Vak a ıle alaka~~rlara, malO- imiş ... Halitle, bir kız meselesi dıgı kanaatındeyım. 
müttefikan reylerini O~on ma- k' · ·•~ .:ı• sev'\•esinı' yu"k-. matlarmı almak uzere resm1 tez yu"zu"nden aramız açıktır. Ve ba Triv.este konsoloslu~. undan 
~ Kura nerede cei<ileck? ıvemrı 1 "''"auı 1 'k dk T tk'k bi · 1 b d B 1 11azasına vermişlerdir. tai nazarından birincilik kazan- · seltmek meselesidir. Bunun buh .ere ya~ ı : .. e •. at tınce na bu yüzden kaç defa tehdit ge en ır rapor a rezı yanın 

İş ikinciliğin seçilmesine gel rnış değildirler. Ticaret odası sergiler hey'e- ranla alakası azdır. sıze n':!1ceyı soylenm. _ _ • mektubu yollamıştır. zeytin yağhrımıza ivi b;r mah-
diği zaman hararetli münakaşa Verilecek hediyeler ti reylerin tasnifi ile meşgul o- Yalova filmı' reç olabilecelti tahmiıı edildiği 
ha 1 kt Türkiyenin ihraç ettiği şey- Katil kasdile attıg· ına şüp-

şlamış, yerli mallar pazarın- Şehir birinci ve işinciliğini aca ır. • bildirilmektedir. 
d H .. baz - al ler, umumi buhrandan az müte- Seyrisefain idaresi tarafın- hem yoktur." aki Altın mekik mensucat fab- kazanan vitrin ve mağazalann enuz ı magaz ar reyleri . b Zeytin yağlanrnız Brezilya-
'k d d'kl · · · essir yerlerde satıldığı ic;ın u dan Yalova iç.in yapılan film r.rr Şahit Saniye hanım, ezile 

rı asının vitrini ile Galeri dö esamisi Ankarada Milli tasarruf gön erme ı en ıçm tasnıf mu· buhranın TiirHye üzerimfe oka- da ~on zamanlarda pek fazla 
möblün vitrini arasında ""yanı ve İktısat Cemiyeti merkezi u- amelesi birkaç gün teehhür ede sıra gönderilmiştir. biizüle şehadette bulundu: rağbet bulrnıya başl2mıs.tır.Tri-
...,,_ ,,.. dar biiyük değildir." d · ...U.at bir tesaviii ara zuhur et- mumisine bildirilmiştir. Merke- cektir. katarda fazla para olduğu için "- Saat ı 4 sulann a, evım yeste konsolosluğumuz Brezil-

. · B • A 'd b - R ı f _ _,. Manıf bir banka müdürü de d · ı b' d b' b' · ınıştır. u tesavıi ara neticesin- zi umumı en u magazalara bi- ey er tasnı ~ııldikterı son- iyi iş yapan müesseselere daha e çay ıc;er rnn ır en ıre ır sı- yada yağlanmrnı tanitnuya lü -
de azadan bir kısmı Galeri dö rer diploma ile birer hediye gön ra jüri hey'eti bir içtimaa daha demiştir ki: müsait şeraitle kredi açılmakta !ah sesi duydum. Dayanama- zum görmektedir. 
ınöblün ikinci addedilmesini,bfr derilecektir. Kısmi birincilik ve davet edilecek ve o içtimada ku- - Memleketimizden serma- dır. İşleri bozulanların istedik- dım. Kapıya çıktım. Bir sürü · - - · --
kısım da Altın mekiğini ikinci ikinciliği kazananlara da Milli ranın çekileceği gün tayin olu- · venin kaçması umumi bir şekil- leri krediyi bulamamaları tabii- insan sokağa toplanmıştı. De- Bir kaçakçı motörÜ 
addedilmesini istemişlerdir. Mü tasamıf ve iktisat cemiyeti İs - nacaktır. Kura ya Galatc>s'tray de mevzuu bahsol~maz. Serma- dir. Asıl celbedilecek sermaye dim: zap!edildi 
nakaşanm en hararetli zamanın tanbul merkezi tarafından birer konferans salomınla, yahut De:- yenin memleketimizde kullanı- için müsait is sabalan bulmak- - Bu neyin nesi olsa? Dedi- Tütün muhafaz memurları 
da içtimaa gelmemiş olan Na- diploma verilecektir. rülfünun konferans şalonunda lacağı sahalar vardır. Bazı işle- tır." • ler: tarafından Yalovalı Mustafa 
ınık İsmail Beyin gönderdig·i yapılacaktır. rin fena gitmesi memleketimize B b ) - Arap Halit efendi silah at- kaptanın motörunde 52 okka 

orsa mü ayaacı arının zarf açılarak içindeki rey vara - Halk araamda çekilec:ek lftihar lavhaları mahsus bir hal değilrlir. f mışl... esrar yakalanmıştır. Kaçakçılık 
kası okunmuş ve Galeri dö mö- kura Vitrin müsabakası yapıldığı Umumi buhranın neticesi- vazi esi - Aaaa ... dedim ... bu aclam hakkındaki kanun mucibince 
bie rey verdiği görülmüş ve bu İsimlerini yazdığıınız bu bi- esnada bazı mağazalar yüzde el dir. Bir gazete Ticaret ve Zahire aile sahibi çocuk sahibi bir a- motör zaptedilmiş, Mustafa kap 
suretle bir rey fazlası ile Galeri rinci ve ikincilere rey verenler li tenzilat ilan ederek halkın yer Müteşebbüs olmıyan korkak borsasında mübayaacılarm ve- damdır ... Yapmaz öyle şey.. tan da tevkif edilmiştir. 
dö ınöbl şehir ikinciliğini kazan arasında da bir kura çekilecek, li mallar teşhir eden yerlere git· !arın sermayeleri daima kaçabi- zaifi tanzim eclilınediğini yazı- Sureta tanının Halidi çün- !)eniz fenerleri 
rnıştır. Olyona rey verenlerden 200 ki- melerine maru olmak istemişler lir. yordu. Borsa katibi umumisi künL .. İşte benim bilcliğim bu Adalar denizinde Kruyo, Hü-

Güzel vitrin yok şi, Galeri dö möble rey verenler- dir. Açık bir ihanet teşkil eden Avrupada bankalara yatın- Nizameddin Ali B. bu hususta kadar .. " seyin burunları ile Çanakkale 
Maamafıh bu birincilik ve den de 100 kişi ikramiye kaza- bu hareketi teşhir ve yerli malı lan para miktan bize nispetle demiştir ki: Neticede, mahkemeye sevke- de Nara burnuna ve Kumkaleye 

İkinciliğe rağmen jüri hey'etini nacaklardır. satan mağazaları halka tanıt- çok fazladır. Bankalann kredile - Bu haber hakikate teva- dilen davanın takibatı noksan birer deniz feneri insası takar
teşkil eden azarun kaffesi bizde Altın mekik ve Şekerci Rasi- mak için Milli tasarruf ve iktı- ri iş sahalarının küı:ülmesi do- fuk etmez. Borsa bir devlet mü- ~rüldü. rür etmiştir. Harbf umumide 
vitrincilik birinciliği olmadığı mı vitrinlerine rey verenlerden sat cemiyeti müsabakaya işti- layısile azalmıı:;tır. essesesidir. Arap Halidin, memurini za- düşman gemileri tarafmdan tah 
kanaatındadır. Birincilik ve i- yetmişer kişiye, Hasan Pertev rak eden bütün dükkanlara vit- Bankalar ciddi işler için para Bazı fertlerin kendi hususi bıtaya silfilı atıp atmadığının rip edilen bu fenerler, fenerler 
kincilik kazanan vitrinler mev- ile Müştecabi biraderler vitrini- rinlerinde asılınak üzere birer verir, fakat iş yapamıyanlara kazançlarını arttmnağa alet de- tahkiki ve icabeden şahitlerin idaresi ile müşterken inşa edile-
tut olanlar içerisinde en güzel ne rey verenlerden de otuzar ki- iftihar lavhası tevziine karar kredi açamaz. • ğildir. Ve olamaz. celbi için muhakeme başka gü- cektir. Hiikfunet bu iş için 60 
~dır. Yoksa vitrincilik nok şiye hediye verilecektir. _ verilmiştir. _ Hatta böyle zanıanlarda ban Bunu böyle bilmek 13.zımdır." ne bırakıldı. bin lira tahsis etmiştir. 

ihracat 

ınağa başladı. derek Namık Kemali Erzurum Gedikpaşa tiyatrosunda bu o- it, bir müddet sonrada Kemalin lif etmek hiç bir garabetten ka- ile beraber dönmüştü. lşte bu rihin neşrini menediyor. 
1865 te "Yeni Osmanlılar ,, vali muavinliğine tay'.n ile ls- yundan o kadar galeyana ge!i- ) tevkif ve mahkemei cinayette çmmazlar. Nefi etmek kanunen sade çerçeve içinde Namık Ke-1 Namık Kemal işte bu sonun

cemiyeti teşekkül ediyor. Sağır tanbukfon teb'it etmek istiyor. yorki "Yaşa Kemal,, avazeleri muhakeme edilmesini irade edi memnu olduğundan Namık Ke- mal çok kere giyinmeğe bile Ü· cu darbeye tahammül edeme
Ahmet Bey zade Mehmet Bey, O, memuriyetine Ji rn•eycrek, tiyatroyu çınlatıyor, müellifi 1 yor. mal Midilliye nefi değil fakat şenerek gecelik entarisile otu-. miştir. Onun fırtınadaki hassa-
Suphi Paşanın büyük oğlu Aye Avrupada bulunan Mısırlı Mns- zorla sahneye çıkartarak bir al- 1 Namık Kemalin vaktile hal' "ikamete memur,, ediliyor. rurmuş. 1 siyete göre yeis kendisince bir 
tüllah Bey, Nuri Bey, gibi mem tafa Fani Paşanın yanına kaçı kış tufanına gark ediyorlar. Bu teşebbüslerine iıftirak etmesi i- Bu vatanın yin b"yük Paraya hiç ehemmiyet ver·ınevi ölüm demekti. Bir müddet 
leketin o zamanki güzidelerin- yor. 186:3 de Kemal Lon<lrada tezahür saryaı çıldırtıyor. Der- çin müracaat etmiş olduğu Sup t hl'k' !ere d"•tüv.~ b'? u _ meden ne yoksulluk ne de bol- büyük sözlerile kendi kendisini 
den teşekkül eden cemiıete Na Ziya Paşa ile birlikte "Hürri- hal "İbret,, gazetesi lağv, mu- ı hi Paşa ona: "Bir saray aksüla- de 'R:s a u,h gube 

1~ :ısm~:ğ luk ic;~de geçinirken son za •. teselli etmek istiyor, fakat na
tnık Kemal de iştirak ediyor ve yet,, gazetesini neşre başlıyor .. harrirleri tevkif olunuyor. Na- melinden korkanın, sonra ka- l~r. oluy~r:u ~:.1.sın. ~er de 1 d b 1 d - ., O 1file! Rutubetli ve sisli adanın 
Cemiyetin en faal m:vu oluyor. Bilahare Genevedc intişar eden mık Kemal de Mağusada kala' zandığımızı da kaybederiz. Be- .P .. d b zu1 ı 1 Mış 'th t manian arTa ?he,şre. aş ka ıgtıı la ~ içinde memleketi hakkında me-
V ı· h M Ef d. · be d'J k .. K f' . bu. ka 1 d' gıuı gun en o uyor. ı a .m ı arı ı,,nın ço sa cagı .. h kk d h e ıa t urat en ı.yı meşnı- bu gazete hükumetin bütün te- nt e ı me uzere ıbrısa ne ı nı ışe rıştırmaynıız .,, ıye P·~"" m h'-"- dilın'ş Mecl' . ı k d' . b' b yus, atısı a ın a meyus, ep 
ti t · b' .:ı• h ı k · . ~ İ 1 b . d d h . K 1 d h 1. -,,_ a ><wn e ı , ısı nı ve en ısıne ır az para ıra- . inkı b im .. . 1 h 1 ye t;ı ır pauışa o :ıra yetiş kayyütlerıne ragmen stanbula o unuyor ve u zın an a erşey cevap vermış. ema e a ı- Meb'usan d -rt lmı Bab fil. v .. • • • • • raz u uş umıt er ve u ya 
tırmek vazifesini N. Kemale girer ve burada gizlice elden ele den mahrum olarak tam üç sene den sonra her zamanki gibi ga- ehliyets'z ri~1 i:e d~İmuş :ıı 1

t ~a~~f~ı umı~ ·ı'~ı~~:. _Şımdı lar içinde ve ailesi de yanında 
\ererek c>nu Murat Efendinin gezerdi. bekliyor. . leyanli bir makale ile Suphi Pa b t \ rulmuş Nanulı:' K a_ a ıt en~;~. ~ ~sını uşunmek bulunmadığı için yap yalnız, va 
~'ğ!u Salahaddin Efeıı~liye mu:. . •. A .. . Sultan Abdülaziz hal olunup 1 şaya hile~ ~iş~i. O z~~~n m:~ kı;:;~;den vw'.u1mu r. e srrası ge ıgını .. uyuyor. Sakı- tan ve .hamiyet a~kile yanan bu 
al!ını :ıa"'Tlı altında v~lıahtın ITl•ı Bır affı ':1,111umı ılanı uzerıne be inci Sultan Murat cülus edin yazıların mıllet ındınde buyuk ~ .zın ha~ası kendısıne yaramıyo~. kalp nıhayet duruyor, Namık 
1 cbbi!iğine tayin ediyorlar ve İstanbula donen Na?1ık Kemal ce şNamık Kemal İstanbula dö- bir kıymeti, müthiş bir tesiri Bir müddet sonra Midilli mu Sıhhatı bozuluyor. "lslam tan- Kemal 2 kanunuevvel 1888 de 
~urat Efendi tamamen onun te vatanpervera~e neşnyatına d;- nüyor Fakat beklediği padişah' vardı. İstipdat idaresi mahke- tasamf!ığına tayin olunuyor. hi,, nin birinci cüzü, Roma ta- 1 vefat ediyor. 
•,ıri altmda kalıyor. vam, sonra bır kaç arkada~ıle · 1 B f l'k t k d mei cinayet reisi Suphi Paşanın Beş buçuk sene sonra Rados mu rihinden bahseden methal Ebüz O, kendi kendini te .. yi ile: 

b. l'kt "İb t . . mecnun. u e a e arşısın a . ·ı 1 k . t - . k ~ . . T vf'k f nd .. 1 b' " "'am 1 l{emaı· m , 't' d · ır ı e ret,, gaze esını neş- te .. .. d .. 1 e hast 1 ıntı cam a ma ıs eyecegıne a- tasarrıflıgınabecayiş edilıyor ve zıya e ı tara ı an guze ır "N d h k 1 d h 1 '' ı« . ın <1· 1
• ın e ıc b 1 H"kA · k essurun en gun ere a a- 1 .. .. d . . e şan ır a yo un a a -

ra etti-Ti bıı tesiri arılar"ak icin re aş ıyor. u um~t yıne uş- ıuyor Lakin Abdülhamit bir naat e onun emme a eta bır şı- az bir zaman sonra da Sakız mu tarzda basılmış ve Kemal bu- k b 1' edip durmak 
Y.~lııız kalemindeki k•ıvvetl rlü- kulanara~ ~emali,.Gelib?lu mu- hürri~et cereyaru içinde cü!Qs k?r atmış oluy~rd~. Fakat S~p- tasarrı~lığın~ naklolunuyor. Bu nunla oyalanıyor, doktonı .. o- Ne ade!7e:t~:~ehidi zj haya; 
t.unmemeli, natıkasmdaki hari- tasamflıgı ile teb ıt edıyor. O, etmiştir. Kemal teşkil olunan• hı Pasa medenı bır şe;aat gos- rada evmdekı eşya basmakuma~ nun etrafında bulunanlara gon-1 olmak bu dünya da!• 
ltu;~. !e kuvveti de unrıtmamalı- az bir müddet sonra istifa ile yi kanunu esasi encümenine işti- tererek Nam~k K~~alı n:ıuhake l ıarla örtülü beş on ot minderi, !ünü sıkmamağı, asabını boz- ı · . . . ' 
•lır. ne geri dönerek halkın fikrini rak ediyor. Sultan H!ımit ise me ve heraatıne hukmeclıvor. , be~ on sandalya, pek sade bir 1 mamağı tavsiye ediyor. Fakat

1 
demı~r. Bu ha~at h~ıka;e~ u 

1 
l' '6 ı~ı~e&i !;omun ılogru hii- tenvire tiyatroyu vasıta ittihaz ıvermeğe mecbur olduğu hürriye Miistebit idareler zulümleri 1 yemek takımı, birde sevgili ki·! o esnada rstipdat bıı yaralı ars-, ~~.? ~~r fie~al~ettır. 1:'111etı ıse 

•fııl_?ct .•:ı:ni os:nanlıla· cemı_yeti ile 1873 de "Vatan yahut Silis- ti geri almakla meşguldür. Mit nİisbetinde maskara olurlar. Bun I taplarından ibarettir. O Avrupa lanı öldürecek silahı hazırlaını§ 1° uınune a a acıyor" 
· • · '" · · · · -· - u~n. "'~• - ~q;ı .,,. /1 ... h lar kanun ile kendi ~.rzularını te dan avdetinde de bir kütüphane tır. Yıldızdan gelen bir emir ta Abdülhak ŞINASI 

' 
: 
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tt ı rın ırnıdesl "~Jllliget" tir 

23 K. :EVVEL 1930 
iDAREHANE - Ankara cadde.i 

!lio: 100 Telıırai adr .. i: Milliyet, Is. 
tan bul. 

Telefon numaraları: 

lıtanbul 39•. ', 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

3 aylığı 

6 " 
12 , .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuruı 

750 .. 1400 .. 
1400 .. 27W ,. 

..... Dil ve imla bahisleri 

Ecnebi ismihaslar 

spontanee, maiı vouluc et reıechic, 
doivent contenir "pour leı yeux,, et 
non paı seulemen.t pour l'oreille 
lea singneı de leura origineı gr4ico
latineı. 

"Milliyet,, te Dil Encümeninin faa. muıtum. Beynelmilel mahiyette olan Belçika'da Fniologi müderriıi L. 
liyetine dair Ankara' dan alınarak net bu gibi kelimelerin teıkilinde ve te- Fredericq'in cevabı: 

Mektepliler n1üsabakası : ı 

Gazi Hz.nin tetkikleri 
83 üncü haftanın 3 üncülüğü- 1 

nü Galatasaray lisesinden 69 Se 
dat Bey kazanmıştır. Yazısı şu
dur: redilen haberi, beynelmileliyet noktai ff'kkülünde fU beynelmilel uıul ka- Liege, 1 Oct. 1930 

nazanndan Türk harsı ve irfanı için bul edilmittir: Beynelmilel ilmi ko- Je prefere l'orthographe Fisiologi Haftanın en mühim habermi 
büyük bir memnuniyetle kartıladık. limeler ve ıstılahlar greko - liitin fone 8 Fiziy~loji .. ~n l.talien, espagnol, Gazi Hz. nin İstanbul'daki tet- Kocasını öldüren bir kadın Muhterem Encümen ecnebi zat iımi tiğile ve her millet ve içtimai hey'e- portugaas (Fmologıa). kikatları esnasında Türkocağı-

A tu 'd l b k'ta F' · -Fransızcadan-haslarırun, o zabn mensup oduiu dil tin kendi milli alfabeıile yaprlır ve vuı rya a nns ruc uıo- nr ziyaretleri münasebetile irat 
deki yazılıı tarzmın aynen mubafa· gözle yaprlır, kulakla değil, Bu uıul, logi müderrisi Prof. Dr. Kalinka'nın buyurdukları gençliğe hitap e- Kocasını öldüren bir kadın. .. ' için nasıl ayakta duracağını, 
zanna ve cezirlerini grekolatin ölü Türkçe'nin fonetik bir lisan olmaıile cevabı: den nutukları teşkil ediyor. Bunu göz önüne getirmeğe ça nasıl oturacağını söyliyordu. 
dillerinden almak ıuretile yapdmıf ve Türkçe'nin kulakla yapılan bir dil Bu zatın mektubu daha umumi- .. .. . . lışmak bile insana ıztırap ve- Kadın bunda muvaffak olu-
olan beynelmilel ilmi a1talahlaruı, olma11 kaideıile taaruz etmez, zira dir ve çok düıünderecek mahiyette- Buyuk Reısın son sey~hatle· riyor. Fakat kocasını öldüren yordu. Avııkat bıı muvaffakiye 
Türkçeye almmaları icap edenlerini, yapacağınız kelime Türk kelimeleri dil'. ri esnasında gençliğe bılhassa kadınlar. az değildir.. tini temin etmiş olduğuna sevi-
latin esaımdan alman milli Türk değil, fakat beynelmileldir ve ancak lnnıbruck 31. Oktober 1930 hususi bir ehemmiyet atfetme- iste bunlardan ıbiri: Kırk ya niyordu. 
yuı11 ile bizim de dahil olduğmuz bu matladır ki ayni umanda da lhren Ausfuhrungen ıtimme ieh si -şüphe yok ·ki- eserini sağ şında bir kadın. Kendisi kibar Fakat bir gün kadın haykır-
be7nelmilel ilemin aynı uıulile yap Türkçedir. vollkommen zu und finde aucb, dasa lam iradeli Türk gençliğine e- bir aileye mensuptu. Çocuğu dı: . • . 

. Gelen evrak geri verilme• mamıza karar vermiı. Yaza inkilabı (Fiıiologi) kelimeııinin beynelmi die pbonetiscbe Scbreibweiıe fransö- manet ve bu kudsi vazife hak- yoktu. Kadın sakin bir hayat 
1 

• Ben ti~'.ltro .s.~~esınde _degı 
Müddeti ıeçen nüıbalar ıo kurut gibi cihanıumul bir inkilô.bm Dil En lel fekil ıunlardır: ıischer, Wörter, wie sie jetze in der kında bugünün küçükleri ve ya geçirmeği seviyordu. Kocası- . tim. Bu soyledıgınız rollen ar-

tur. Gazete ve matbaaya ait iti• cümenine tahmil ettiği tarihi vazife- ngilizce: Pbyıiolog-y . Türkei l>"übt wird, daı internationale rının büyüklerini irşat etmek ga na gelince hiddetli bir adam- tık yapamam .. ! " , 
için müdiriyete müracaat edilir. nin böyle mesut bir kararla da tetev Almanca ve Fransızca: Pbyıiolo- Verstiindniı eber erschwert als erle- vesiledir. dı. Fakat iyi kalpli bir adam Evet artık kadın yaptıgı cı: 

Gazetemiz ilinlann meı'uliyetini vüç etmiı bulurunaaından dolayı ıu· gi·e ichtert und mindestens fremdartig, · . . olduğu için hiddeti geçtikten nayetin ilk verdiğ i neda~etı 
kabul etmez. urlu azasına tebrike müsaraat ede- ltalyanca: Fiııiologi-a wenn nicht lachedich wirkt. G~~çlık ~er memle~etın t~- sonra kendini affettirmeği bi- hissetmeğe baş1-mıştı.Kalbınde 
--------------. riz. Görülüyor ki beynelmilel kelim... Filolog, iıbu mektubunda bey- melı.ı:ıı te~kıl ede~. G~zı ~z. nın lir, bu hususta her fedakarlığı bu samimi nedamet olmadık9a 

Bugünkü hava Yazı inkılabının batından beri bu lerin yazılııı fekli 1) ancak labikada nelmilel kelbıeleri Fransczca foneti· şu sozle~ bu !1akıkatı bır kere yapardı. İçki içmez değildi Sar ellerinin, kollrrnın hareket~n 
neticenin tahakkuku için yazılarımIZ değiıiklik ve 2) milli alfabe ile yapıl- ğine göre Tiiık<e diye yazmanın, daha teyıt edıyor: hoş olduğu zamanlar hiddeti de bir mana kalmıyordu. Sesın 

Dün hararet en çok 7 en az 4 la ve sözlerimizle aarfettiğmiz naçiz ".'aktadır. ltalyanlar, milli alfabele- eülünç te•ir etmese bile, beynelmilel "Ycılunda çalıştıg"ımız bu"yu"k artar, bazen kendini hiç bilmez de 0 ilk ihtizaz yoktu. 
dırece idi. Bugün ruzgir lllüıevıssıt mesainin bütün yorgunluklarmı bize rınde (PH) mecmuaaı (F) aada11 ver anlayıfı kolaylaıtaracağına güçlettirir G k b h 1 d anı 
esecek hava kapalı olacakıır. bir anda unutturan bu kararın benim mediği için (PH) yerine (F) harfi ve yabani teıir eder diyor. mefkureyi halkın kalbinde bir di. . enç avu at u a ev 

L;:=======::;;;;:;;;::;:;; fikir halinden bir his haline ge- işleri iyi giden çok para ka ederse kadını kurtarmayacaktı ırı,'bi düıünen münevver efkarı umu· ve (Y) onlarda (l) okunmadığı için Bu davayı ben memleketimiz için B d k k d 

1 ~~ 
ı tirmelisiniz. Cümhuriyeti, onun zanan bir adamdı. Zevcesini re- un .an or uyor u. m.iyemizi de tatmin ettiğine biç fÜp- onu atarak yerine ( ) vazetmek su- •ok mühim ~ördüm ve bütün korktu N h t k d mahkeme 

- h kt ~ .• • . . .. . . icabatmı y""sek sesle anlatınız. falı içinde yaşatan bir erkek ... - ı aye a ın .. F . li. 1 e yo ur., . _ . . retile kelimenin ıeklinde değiıiklik - d et il bö ı rk.i UK ık ld K d r 
!!~I Beynelmılel evıafta 1 il ti gum me eıuy emııun Ye çı n Cu"mhurı'yet prensı' plerın' ı' sev- Kendı'sı'nı'n bı'r fabrikası vardı. karşısına Ç arı ı. a ın cu · • - ;ı ;;;ı; ' 0 an mı 11 - yapmıılardır yoksa, canlı dillerden ·1m· k Jj ı ı b' k 

!ahlar ve hatta claba umumi kelime- her bangı' bi'r dili'n '·--a go"zlen'ru"n tekilli, güya ı ' e me ere aze d' . . B kal 1 1 . Orada bir çok kadın amele çalı münü itiraf etti. Avukatın kor 
M 1 .....- ( derler?) fikri idi. Mektuplar o ırınız. unu p ere yer eştır " 'b' k d mimi bir ne ezat ma ı leri, yalnız Franıızca dili adesesin- h tın . . hi b' f d ,_0 1 k ne k · · h' b' f t 'k 1 t şryordu tugu gı ı a ın sa 

.. . a ıçm ç ır e a ..... r ı yapma- alemi fikrinin ma'kesidir. Ona mu- me ıçın ıç ır ırsa ı ı ma e . .. d t d du Aleladae den eorerek ondan ıonra da Turkçe 1 d V bö 1 b' . h' b' n · · Bu kadınlardan bazı guzel ame uyımuyor · 
Belki ben de onlardanım .. A- diye yazmak ve bu ıuretle aüzelim m:'

11 
ar ır. e bry e ar ıeyı ıç ır vafık olan 10" kararile Dil Encümeni meyımz.,, 1 

1 
.. b bir mücrim olarak kalmıştı 

d b. k ·ı· 1 t . • mı et yapmamıı . · · y ve genç ıkadın ar a munase et- .. , · t - c a F d ak b tarihi müdahaleıını yapmıttır. ar Bu at rl~r Tu"rk g ı· ~ · · A ukat mudafaayı yaparketı ramız a ır a ım a ım yazı ı ran11zcayı da a eta t til etmiı u T" k .11• alfabe . d . 1 • s ı - enç ıgının te bulundugu" söyleniyordu. .. v · . . e· 
da ıd Han · b h · 1 mak ·ı 1 ak 1 · ur mı 1 11 e aynı ıey en oltun! 1 k tl ' · b' · k l 1- l her Ş pey o u. gı a sı açsa- un ıuretı e yapım ta o an acı- d' 1 k I' .. meme e erıne yenı ır ın ı- Vaka haber alındığı zaman. s~y ~esı. a~ım ge. en 'ce 

d d bili V belrin bizi, bizim de dahili olduğu- emre ıyor. O ha de e une Turkçede Kemal CENAP lap hediye etmelerine kafi bir giden zabıta memurları fabn- yı soylemı·ş· tı... F.ak.a, t . netıle· nr~, on. an em ':'.ura yor.. a muz ve bütün inkılaplarımızı hayret de (fiaiologi) veya (fisiologia) ola- k b d kk d b k b t b 
kıa eskıd7'1 ?e böyl~ zev~t var- ve takdirlerle karıılayan medeniyet bilir. (A) eibi bir lahika koymağa lü uvvet mem aı ır. ka sahibini çalışma odasında h~ ın a uyu ır umı es 
dı, fakat ıhtısas daırelerı ' bu- aleminde bize herhalde iyi bir nota zum olup olmadığı münakaşa edile- Dün evlenen çiftler Şüphe edilemez ki Türk genç boylu boyuna yere uzanmış, mıyordu. .. . h kk da 

· k"l kad b 1 d " 'ld' İ b . . . · - · .. .. · · · .. . .. kalbine isabet eden bir kurşun Mahkeme mucrım a ın gıin u er ar o egı 1
• ş- verdirmiyecekti. ilir. Fatıh evlenme ışlerı memur lıgı buyuk Reısının gosterdıgı 

1 
.. 

1 
.. b ld 

1 
karar verirken yalnız cezayı ha 

Vı'çreye bahçuvan°lıg"a ve şehirci Be el 'le! alemde (auto) gibi o d" d be · d 1 · d 1 • d d" 'd ki 'f 1 · . . a o muş u u ar. . . d'kka , , • yn mı ç ort sene en n ers erun e ~gun. a un atı e çı t erın a- yoldan yürüyecek ve kendısıne İlk tahkikat bunun bir inti- fifletecek c~he~lerı n~zarı ı 
liğe dair laf olunca A. Cevdet B. (Bizatihi· Kendikendine)demek olan ve yazılarnnda (fisiologi) kelimesini kıtlerı yapılmıştır. tevcih olunan vazifeyi ifada bir har oldugu" nu gösteriyordu. Fa te almakla ıktıfa ettı. 
" t d ·· çerd1' La' kı'n Franaızlann, bile (Auto) yazarak kullanıyorum, talebem de alı•ta, bey- K d d k t 1 adı 
us a ımız one ge · • Saniye H. Kemal Ef., Emine saniye dahi tereddüt etmeyecek kat tahkikat ileri gitti. İstin- a rn ~eza an ur u am · 

1 · d'k' " f' d fakat Franaız milli alfabesile (oto) nelmilel mahiyette ve Türkre bir ke- y 1 B t k d avuka şım ı ıler, sanayıı ne ıse en ta gibi okudukları bir prefikıi, hiç bir • H. Mehmet ağa, aşar H. Ka P tir. taklar yapıldı. Nihayet anla- .. u n~ 1.~e .. arşdısın a 
ka'Tibiyo i ş lerine kadar el attı- mecburiy_etimiz olmadığı halde Fran limeye malik olmakla memnundurlar. sine Ef. Bahtiyar H. Ragıp Ef. şrldi ki karı koca arasında epey şoyle du_şunuyor u: ı 
lar. Şu günlerde böyle bir ikisi sızca okuyarak, sonra da Türkçenin mınB::i:::u::~~l!:.~;:'7;;.~:ü:~~~:; Fat~a H. Şe~if :Sey Mer~em H : L Kari Mektupları l zamandanberi bir imtizaçsızlık k- ~~~!'~r vek~~ınid~~~~s~~v.' 
var ki her şeyi biliyor, her şeyi fonetik bir dil olduğu kaidemizi tat- Nurı Ef., Mıhrıban H. !hamı varmış. Buna şüphe yoktu. ço se g. . ş d" 

bütün müddealara, zebanzet olmak Ef Müzaffer H . Osman Ef. V k d · k d . . habbet netıcesı olark kıskan 
yazıyor ve her şeyden anlar gö- hika kalkışmak ne hazin bir §eydi! ... meselesini ve ıaireyi anlatarak bu bu " ' G b" T ky } a a an sonra a ının sınır " k k d' e basl>a 
.. " B . . b' d bal · · b' l · · ar 1 ra a 1 !eri pek fena halde bozuldu. gkındı 1oca1 sınh~ en ıtnt" . . 's.a· runuyor. tı mucızenın ıraz a Ben bu eti zıhniyeyı, ecne ı susta fikirlerine müracaat ettiğim Eminönü ev eııme ışleııı me- K d k "ld" .. .. a ın ara ıyanet e ıgını 

ha açılmasını bekliyorum. Ba- dil olarak tanzimat devrinden beri Fransa, Belçika ve Avusturya ülema- mur1uğunda evlenen çiftler de gayrimübadiller İ . a ~n h ~~as~~ 0 ~";Iuş.tu . . mimi bir teessürle anlo.tsay<lı 
kalım; - dümeni başa tak!- der- sadece FransIZca bilenlerin ve beyne! sından bazılarının fikirlerini ıordum. şunlardır: s~nta "! ~ımı?ın ~~a .. er~ne l kimbilir ne büyük bir intiba ha· 
se o zaman kim olduğunu söyle milel mahiyette olan bilhatsa ilmi Aldığım cevapları neşrediyorum. He- Rabie H. Ali Ef.,.Naciye H. Garbi Trakyalı olup da Türk tal amr;;u K e~~y?r. ~p a- sıl edecekti!.. 
rim, hep beraber hayran olu- utılahlan hep Franaızca olarak na- nüz almadığım cevaplara da gelince Yakup Ef., Ayşe H,•Sefik Ef., tabiiyetinde bulunanlar oradaki ~ıldlY,Or ukl. en ısının °\asın~ Bir san'at eserinde olduğu g· 
ruz. zarı itibara alanların tahteHuurların netredeceğim: Azize H. Mehmet: Ef., Esmihan mallarına mütesarrıf olacaklar- o urme e ma~un o ara bi müdafaada da herşeyden ev· 

da yaıayan ve pıihanaliı ilmince (ve Pariı'te College de France da H. Hüseyin Ef., Hatice Feriha dı. Lakin Yunanistanla aramız- mahkemkeye sevkkınden başka vel aranacak şey şudur: 
Tahsil ve terbiye! Franıazcada refoulement) denilen H. Yusuf Ziya Ef., Nuriye H. yapFılakca şkeydınyo dtu.li 'b' d' Samim! olmak .. 

b. 'ti' da tfed' d d da umumi hayatiyat müderrisi Pro- daki son ıtı'la'f üzerine bunlar a at a e gı ıy ı . 'k' ır ı ya a ıyor um ve a ına Ahmet Ef., Perla H. Hayim Ef. ' O 
Bu iki kelımeyi görünçe ı ı- (ta . t h talı" ) d . tim' M b feHör E. Gley, hazin vefatından bir d d'. . "b dili . Tur" lu" tü"rlu" hallere gın' 'yordu. ALENİ TEŞEKK R 

nzıma aı gı emıı . u - Meryem H. Haçer Ef. a ıger gayn mu a erm va- .. 1• ld - rıı sinin imtizacından, fre ı , lerin k~ gün evvel, ıu cevabı gönderdi: Ag"lıyor, bag"myordu. Yedi senedenberi mupte a o ugu terem encümen yeni kararile bu bas- l ziyetine gelmişlerdir. Bu vazi- müzmin bağırsak hastalığının Tıp fa· 
( education) dedikleri, ııı c'.>tep- talığın kökünü kurutuyor; can ve Pariı le 29. IX. W Anneler bir iğinin içtimaı yet üzerine bu vatandaşlarnru- Avukat kendisine metanet kültesi ikinci seririyatı dahiliyesind•, 
!erde çocuklarımız• verilen ma- gönülden tekrar tebrik eduim. Je 'U'Vaİ• ~fon que !es caractereı Himayeietfal cemiyetine mer zın hali çok acınacak bir dere- vermeık için elinden geldiği ka- tedavisi hususunda Fennin her yen• 
nevi gıda hatırm !.:a gelir .. Hal- Bu mesele hakkm~ki, .>saimize latino avaint ete adopteı chez vuus. · · d " ""!-~ · · · B · · dar yardım ediyordu. usul ve vasıtasını ve insaniyetin hC1 

but Anneler birlig' ı un og cuen ceye ınmıştır. u vazıyetın acı- b'k ve b k. k d b d • 'ld' B ef'-0 · · c·~st pou le de'veloppement de la Mahkeme karşısına çıkınca •efkat ve itinasrru hakkımda tat ı u ı ma sa ım u egı ır. en 1 devam ediyor ve .... rı umumıyem•· ~ r sonra Faı"ke Talat Hanımefendi lı" " · d f la tevakkufa 1ü • d 1tto• 
d b. · it d tr f 't d gı ıızerın e az - ne olacaktı'. Avukat genç bır' temin buyurmuş olan büyük o sade tahsil arların ter ıycsın-, zin huzuruna, baza yeni veırkalarla cu ure ans vo e payı un aa es · · · ' Ö B f n 

ı E . nin riyasetinde ıçtlma etmış ve zum var mı? ... Eğer bu vatan- damd B d d • k d ve büyük üstat Neşet mer eye ~ · 
den bahsetmek isterim. Mu.l ;ı:n çıkmak iıtiyorduk. Hazırlı/;ı.n ta- plus importanh. vıdemment des şimdiye kadar mukayit azadan a 1• u ava a eger a ı- diye, muavinleri doktor Necmett~"· 
ya dünyada en güç verilen şey mam olmamakla beraber bu haber erreura comme celleı que vous n::e aidatının tediye etmemiş olan daşlar diğer mübadiller gibi ol- nr kurtarmağa muvaffak olursa Muzaffer Beylerle asistanları Nazıf. 
( )dır ( 1) 1. uz" ~ne elimdckı'lerle iktifa "derek ıingnalez sont poHibleı; maiı il faut saydılar onların hukukundan is- kendisinin şöhretini artırmış Osman, Ekrem, Haydar Beylere ve can , sonra ma ge ır · ... " zevattan aidatı şehriyelerinin ı 

kal qu'elles ıoient peu nombreuaes et, ı'il tifade etmiş olurlardı. Halbuki olacaktı. Müfide Hanıma ve ameliyata hac• 
Tahsildarlar bizden para tahsil ıu ma eyi yazıyorum. •'en produit, il faut leı corriger. C'eıt tahsili, ve süt damlasından mu- son vaziyet üzerine kendileri ne K d vuk 

1 
k k kalmadan elektrik tedavisinin son °· 

ederken en güç verilen bir şeyi Beynelmilel ilmi 11tılahlardan ba- le caı pour le mot Phyıiologie. Vouı kayyit çocuklara bayramda ve· a ın a ata onuşıır en, sullcri ve il\timamlarile bu arızada~ 
almakla mu"kellef 01duklarını u 1 ak· dilim' · d eban t 1 rı'lmesı' la'zım gelen elbiselerin yapacaklarını bilemez bir halı; cinayeti niçin irtikap ettiğini halasıma alı cenabane hizmet etınlf '' zı an v aa ız e z ze 0 - avez mille foiı raiıona: en turc il faul 
nutmamalıdrrlar. Maalesef bu muılardır. Fakat, ne olur, büyük in- hazırlanması, görüşüldüg"ü gibi gelmişlerdir. Düşünülürse bun- anlatırken bazen okadar sami- olan mütehassıs doktor Osman Cc\'· 
naktayı göz önünde tutan tah
sidarlar çok değil. İçlerinde öy 
leleri var ki, Ezrail rasgelse eği 
!ip elini öper. Üç blıçllk kuruş 
için haciz tehditleri, satıp sav
ma hikayeleri dinleten tahsil
larlara eLbette tesadüf etmiş 
sinizdir. 

Para tahsiliiçin nara atmaya, 
cam, hatır gönülkırmağa mahal 
voktur. Kanun ne diyorsa onu 
cakasız ve tehditsiz yapmak en 
kısa tarik değil midir?. 

FELEK 

L'ecrire Fiıiologi. Fiziyoloı'i serait un • b' l .. l" d k' B tI · d b Juna!l kıliıban davet ettiği medeni •eraite b k' · f k' ki ı !arın Balkan harbindenberi mal- mı ır ses e soy uyor u ı avu- det .e ve muavenc erın e u • terme bnrbare le premier rappclle azı ımsesız a ır çocu ar a . t 11• 
uymak ve uymaia çalıımak eg" er bir ' k' · h ·ı k d l la f ed d' kat: Dr. Kemal Beye hudutsuz mınne ıon origine et done sa ıignification. ımses.ız am. ı e 3:. ın ar?' ~ar- rına tasarru eme ıkleri an İ k et· 
vazifo değil de bir fedakarlık iae, ve d d ı ka t t l tl - Şte diyordu, mahkemede tükranlarmun alenen arzına ıyırı, Le. ltal·ıenı l'e'crı'vent Fisı'ologı'a et ım e ı mesı te rrur ~ mış ır. aş rr. t · · l"tf" esatetlerı'nı' rıc• 
müstakbel Türk cemiyetine ilmi esaı- H f l b l de böyle söyleyeceksiniz.. Ha- tar gaze cnızm u u v 
larla yapılmıı kelimeler tevdi etmek E. Hedon'n~n ,ceva~ı; . .. . . İma yeiet a a OSU Bizi bu satrrları yazmağa sev kimler müteessir olacak.. Ko- ede~İe~f:~t'~ ·lisesinde mualliırı 
içı'n nesli hazıra bu ;1 için bir küçük Montpellıer de Fmoloeı muderrm Himayeletlal cemiyeti 8 ka- keden şey bu kısım vatandaşla- casml kıskandıg"ı için öldüren Faik Bey kerimesi Sabiha -

E. Hedon'oun cevabı: ·· ·· k ---
dil fedakii.rlığı düıüyona bund11n da nunusani perşembe gunu a şa- zrrruzdan bazılerırun yolladıkla- ıbir bedbaht kadın hiS'Sini vere- Bir tashih 
ç•kirunemek bir milli vaüedir. Ben 2 · Octorbre 1930 mı Maksim barda kışlık balosu- rı acıklı mektuplar oluyor. Bu ceksiniz. 
bu itin batından beri latiaı barfile ya Pour ınoi il n'y a paı d'heıitation: nu verecektir. Garbi Trakyalı gayri mübadil- Söylerken daima samimi olu 
zan Türkiyede beynelmilel bir büyük c'est l'orthographe (Fiıiologi) qu'il Galatasarayda konser !ere ne yapılacaktır? Her halde nuz .. Ben müdafaamı yaparken 
ilim olan (fiaioloji) için, zebanzet fout adopter, c'eıt celle des ltaliens b h sizin bu vaziyetinizden istifade 
olmak değil, battii. daha büyük her Fiıiologia et vouı avez bien raiıon Dün gece 21,30 Galatasaray u .ususta artık bir karar veril- edece~im. 
hangi bir sebep için bile, medeniyet de trouver abıurde d'ecrire Fiziyoloji. lisesinin konferans salonunda mesı zamanı gelmiştir. Hükılme Sonra avukat katil kadının 
alemi içine (fiziyoloji) diye yazıl- Comme vouı le diteı treı bien en Cemal Reşit, Seza! ve Asaf B. tin keyfiyeti nazarı dikkatten mahkemede alacağı vaziyeti 
mış bir kelime ile çıkmayız, böyle bir citant Brachet, leı ınoh ıcientifiqueı terden mürekkep Türk triyo he- uzak tutmadığı üınmidi beslen- uzun uzadiye anlatıyor, hakim
kelime ancak gülünç olur demiş, dur- dont la formation a ete non pas y'eti bir konser vermiştir. mektedir. lerin merhametini celbetmek 

Ticaret kongrcıi riyasetinden: , 
Bugünkü "Milliyet., te İstanbul ıı 

raat kongresinin mukarreratındatı 
bahsedilirken zahire ve hayvan bor5' 
tarının ilgası lüzumuna d~ôr kongr1~ raporuna bir fıkra dcrcedildiği yazı 
mış isede kongrece borsaların ilga•' 
hakkında hiç bir temenniyat vuk~ bul 
madrğından bu yanlışlığın tashıh•"' 
rica ederim, efendim. ,,.. 

- Nesela? .. 
- Rica ederim, tekrar beni 

romanı: 61) !anıyordu. 

Lafı kr~;ı kesmek, yalııız heı 
şeyi bildiğimi ve .. Sakalımı paşa 
gibi k:ılayhkla eline veremiyece 
ğimi kendisine anlatmak isti
yordum: 

olmadığını temin etti. -- - Siz dünyanın en güzel ka- - Gidiniz. - --
Fakat, benim bütün bunlara dmısımz. Demekten geri kalmadım. O 

Etenı 1ZZE1' 
- Hayır .. Hayır Nedim Bey beş değil de ondan!. 

f\hzrni : .. Siz affedilecek, mazur 
:>;örülecek halde değilsiniz .. Gi
li iz kabahatinizi daima hisse· 
' · ·ek muazzep olunuz ... 

- Ben bu kadar ne 
ki?.: 

· - Y apınadıklarınızı 
nuz .• 

yaptır.ı 

soru-

Dedim. Sert söyledim, kaşla - En büyük hatam sizi sev 
, ıı çatarak söyledim. İrkildi, meğe cesaı·et bulmam olacak ga 
ö-ı. bön yüzüme baktı. Rengi liba?. 

ıirdenbire bem beyaz olmuştu. - O bir tanesi. Belki en hafi 
, hiç bir şey söylemeden gene fi. Affedebilirdim! 
~n tekrar ettim: Hayretle sordu: 

-Sizi affedemem.. -Başka ne yaptım ki? .. 

Şaşkın, mütereddit, ürkek Karşımda, onun bir aktör gi 
· tonla: bi rol yaptığına kendimi :nan

- Neden Hanımefendi? .. 
Dedi. 
- Kabahatiniz bir iki.. Üç 

dırmıştım: 

_ 'ı: alnız sabahtanberi yap· 
uklarınız kafi .. 

sinirlendirmeyin ... 
- Suçsuz olduğumu isbat 

1 etmek isterim .. 
- Burası mahkeme değil! 
- Amma ne yaptım?.. Sizi 

seviyorum .. Dedim. Ve .. Bu sev 
gimin ifadesi biraz ölçüsüz ol
du. Başka ne var ki? .. 

- Ya, paşaya yaptırdıkları· 
mz? .. 

Afalladı, durdu, dili dolaştı~ 
- Paşaya ne yaptırdım?. 
Ktzdım, hala mı aktörlük .. 

diyerek, 
- Onuda mı benden soruyor 

sunuz? 
Dedim, iHive ettim: 
- Bugün kavga et.tik. İste

di;;iniz oldu. tabii hoşunuza git 
miştir. 

Ben böyle söylerke:ı : 

- Rica ederim.. Rica ede
rim .. Günahımı alıyorsunuz!. 

Diyordu. Şişman yüzü kıp
kırmızı olmııstl'. derinden sol •
yor, iri ter ta'ne'eri alnıcıda ~ır-ı 

- Neyse olan oldu. Hay~li, 
artık gidiniz, istirahate ihtiya
cım var .. 

Dedim. Beş on dakika bana 
ağız açtırıııadan söyledi, söyle
di: 

- Paşanın ne yaptığuu bil
miyorum. 

Sizin için kendisile hiç bir 
şey görüşmedim! 

Bir geçe başka yerde kalaca
ğınızı söyliyerek paşayı buraya 
göndertmedim! Beni bir gam
maz gibi görüyorsunuz! 

Münafık vaziyette kalm:ık 
gücüme gidiyor .. 

Biraz izzeti nefsi olanlar için 
bu zannınız çok ağırdır. 

Daha böyle bir çok şeyler 
söyledi, ke'1disinin kat'iyyen pa 
0 ayr al ·'yhiırr t;ılır:k etmediği· 
ni, btır,:cinkü !:~di ~ ~c1e '1 habe:i 

inanmama imkan var mıydı?. Sizin için en kıymetli şeyle- da nihayet anladı ki, ısrar be>'' 
Sabahleyin bazusu kuvvetile rimi vermeye amadeyim!.. hude. Ben ne tehdit ile, ne ı~r 
yapmak istediğini, şimdi dili, . Sizi bir çılgın gibi .. Bir deli ile, ne para ile yola gelir <lep· 
eğik başı ile yapmak istiyor, gıbi seviyorum!. . 1 !im. Ve .. Karar verdimdi. Eg er 
kendisini sahnede zannediyor- Paşa ihtiyar, ben gencim!. , inleyip tıslarken muvaffakıyet· 
du: Hiç aldırmadım, tekrarla- J'.'.a~adan ayrılınız, benimle ev sizliğnin arttırdığı yeis ile dej{ 
dım: lenınız !. tekrar üzerime zor ile geln?.e . 

Benim de servetim var. . isterse hemen tuvaletin üstııll 
- Geçen geçti. Bundan son 

ra böyle şeyler olmamasına dik 
kat ediniz. 

Bir saniye durdu. 
Yine, ben söyledim: 
- Artık gidiniz .. 

Asabi asabi ellerini oğuştu
ruyordu. Bir defa daha, huşu
netle: 

- Gidiniz ... 
Demem, onda, adeta bir yıldı 

rım tesiri yaptı, !boğulur gibi: 

- Fakat, ben sizi seviyo-
rum ... 

Dedi. Kendi kendime: 

Mutlaka mes'ut olacaksınız .. deki tunç bibloyu kafasından :ı· 
Ne istiyorsunuz, söyleyiniz, şağı indirecektim. Bunu y· 

onu yapayım!. madı, en son sözüm olan: 
Bu çerçevelerin içinde daha - Olmaz ... 

neler sö:ylemedi, neler?. Fakat: ' Dan sonra, homurdana )lo; 
ben kestırme cevap vermekte bı d · · b 1 b' sıg"ır gıb 

b. d' H 1 mur ana ırı a~ ı ır .. c 
re ır ım. e e, en son: 1 · d k lkt hı'ç yüzıırt1 N d' B B h 1 yerın en a . ı, 

d 
-b he ımd. ey. anaG ... ~Ya - bakmadan, dargın ve kızgın:· 

en a se ıyorsunuz. oruyor" p k · 
sunuz ki sıkılıyorum. Bu tarzda D d'e 7·d kt Bu 
konuşmanızdan hoşlanmıyo- · c ~·; a an çı ı. ' 
rum. Haydi gidiniz, bunları unu D .e :~ .. ~ 
tunuz, rahatınıza bakınız.. 1 eySış, a .~ .~: .. 

- en gorursun. . . , 
Dedim. Kıvrandı, söyledi, . . vız gc 

merhamet dilendi, kalp çarpın- . Gıbı oldu amma, bana i )JÖ~ 
tılarr "'eçirdi sunu yaptı bunu dı. Amma, tuhaf adam. H <; rı~ 

h • ' • 1 " d d' zo - Çattık belaya .. 
Dedim. Artık, boyuna 

yordu: 

\0aptı; fakat, h iç aldırış etme- ~~ıne. e rast gel:?1e ım. 
söylü· dim, ka~larımı kaldırmad ım ve .. guzellık olur mu.. . . 

1
;) 

Dainı :ı : ı (Bıtn, e. 



• 

rvıemleketımizde 1 
kaybolan 

bir güzel spor .. 
Harpten ev ,·el v,. h~tta harpı 

senelerinde istanbu'da güzel 
bir sporla mc ,r,ul o'unudu. Bu
nun için ii:i üç tane de hususi 
büyük yer vardı. Karilcrimiz 
belki ne demek istediğimiYi 
pek anlayamamqlardır. Paten
le yapılan spor ve patinajdan 
bahsetmek i"Stiyoruz. B;:ıoğlun 
da bir Sporting palas, faksim
de C':;ki Alkazar sinc-.1ası, Ka
dıköyde Modadaki Sketing bir 
çok meraklılar, toplay"'n temiz 1 
bir muhitti. 

Hem eğlence ve hem de spo 
ru bir ara<la yapmaktan müte· 
vellit büyük bir zevkle yüzler 
ce kişi bu yerlere dolup dolup 
boşanırdı. Bilmem neden, bel 
ki de rağbetin fazla olmaması 
buralarını söndürdü. 

ita/yanları hezimete uğratan Frans1t 
bisiklet şnmpiyonlarındarı meşhur 
Mişar omniyıım yarışı 7da kilo
melro rekoru rn kırarken.. Yarışın 

son dakikaları ıda ... 
Fransız kadınları sporun her şubtsirıde muvaffakıyetli adımlar atıyoı/ar. Bir basketbol maçında kadın ... 

A vrupanın her memleketin 
de büyük meraklılar topfayan 
bu nefis spor oralarda nasıl in
kişaf ediyorda kaybolmıyor Mişar - Pelissier Fransa boks 

Alonzo 
şampiyonlarından 

nasıl boksör olmuş? 
Kolonati? bilmem. 

İstanbuldaki patinajlarda pa Fransada bisiklet sporu çok 
tenli hokey maçları revaç bul revaç bulmuştur. Yolların fev

MİLLİ T AKJM muştu. Bir zamanlar Nişanta- kalade olması bu sporun terak
şı ve Galatasaray ve bitahare kisi sebeplerinden biridir. 

ANTRÔNÔRÜ Fenerbahçeliler kuvvetli ta Mişar ve Pelissier Fransızla· 
. . kım çıkardılar. Hem kadın ve rın medarı iftiharı iki bisiklet 

Bundan b!-1" .hır buçuk ay ka- hem de erkeğin bir arada yapa- yıldızıdır. Daha on beş gün ev
d~~ ~.vvel mıllı takı:mım~~a .an- bileceği bu nezih sporun can vel kışlık velodromda Belçikalı
tronor ol.'!.r.ak. celbedılecegını ha lan:nasını çok arzu eden benim !arı 3--0 mağlı1p eden bu iki 
ber verdıgımız meşhur Sparta gibi yüzlerce sporcu olduğuna şampiyon geçen pazar günü 1-
sağ hafı Müs:ı;ü ~olo~ati'nin kaniım. talyanları herkesin takdir avaze 
gelme mesel.esı garıp bır safha Bir Avrupa spor gazet~sin leri önünde sıfıra karşı 4 puan
arzetmektedır. den aldığımız rcı.:imde görüldü la adeta münhezim etmişlerdir. 

Müsyü Kolonatinin antrenör ğü veçhile ayakları p:!tenli ~ir Misar ve Pelisier'e karşı 1-
olarak celbine tavassut eden zat çok çocuklar asfalt yollarn2 t?.lyanlar Gerra ve Martinetti
Maliye Vekilinden kat'i tali- bir bisikletin arkasına takılarak/ n cıkarmışlardrr 
mat aldıktan sonra bu işe teves yeni bir oyun icat etmişlerdir. - - . ' . 
sül etmiştir. Halbuki Saracoğlu İnsanın böyle manzaralara im- Beş k~lometre yarışta Mışar 
Şükrü Beyefendinin rahatsızlı- renmemesi kabil mi? yarışın bıtmesinden on tur ev-
ğı el'an tamamen geçmediğin- y l d 1 ve! İtalyanlar yirmi metro ile-
den bu meseleyi kurcalamak UgOS avya a ÇO_( ride imi~ler. Fakat Mişar büyük 
maalesef, arzu edildiği veçhile, mühim bir maç bir ceh't sarfederek yarışı beş 
kabil olamamaktadır. y 

1 
d Z . metro farkla kazanmıştır. ugos avya a agrep şampı-

Diger taraftan müteaddit yona maçlarında büyük bir sürp f 
mektup ve telgraflara kanarak riz vukua gelmiştir. Yeni Yu stanbu)da kaybo-
işinden istifa eden, klübile kon goslavya şampiyonu Konkordi- ) l b 
tratını fesheden Müsyü Kolo- yo Gradjanski takımı tarafın- an gÜze ir Spor 
nati bugün feci bir vaziyete dan 4 - O gibi büyük bir farkla Biz, memleketimizde seneler 
düşmüştür. mağlı1p edilmiştir. Fakat bunu denberi büyük bir hevesle oyna 

Bir an evvel bu meselenin hal bir futbol maçı olarak ilan et- nan ve zevkle seyred]en futbo- f 
li hem milli takım için ve hem mek caiz değildir. Kana susa- lümüz için bit" stadyom bula
de Ko1onati için çok muvafık o mış bir halk, maçı tarafgirane mazken Avrupada yüzme için, j tur. 
lacaktır. idare eden bir hakem sayesin- b' 'ki 'kl 1 de oyunun çok sert bir vadiye . ı~ı et ve motosı et yarış arı Stadyom sekiz milyon üçyüz 

dökülmesine sebep olmuştur. ıçın kapalı kocaman stadyom- bin Fransız frangına mal olmuş 
Murahhas seçmek için Maçın birinci devresi merakla !ar, türlü türlü vesait buluyor· tur. 
İ•tanbul Mıntakası Riyase- takip edilebilmiııti. lar. Evvelki nüshalıl!'ımızda Peş 

tinden: Ankarada 2 K. Sanide Hakemin yanlış bir kararla tede Tunanın üzerindeki Sen Fener bahçe. Galatasaray 
toplanacak olan Türkiye idman bir penaltı vermesi herkesi çile- Margörit adasında yüzme ve Fenerbahçe - Galatasaray 

Franıa /JoAs şampiyonlarından Alonzo cemiyetleri kongresine klüpleri- den çıkarıroştır. vaterpolo maçları için bir stad- takımlarımız arasında senenin 
Yarım ağır Fransa şampiyo- nün bir taraf~an k~ beyaz bir mizin göndereceği murahhasla- H~ksızlığa düçar olan K~n- yom yapılmakta old~ığunu ha- en meraklı ve o derecede ınü-

nu Alonzo Martinik adasında don, boks eldıvenlen maç, halle n intihap etmek üzere her müt- gordıya oyuncuları hakem111 her vermiştik. . .. .. .. . .. 
doğmuş on sekiz yaşında bir tüc ve terden parlayan vücutlar. Di- tefik klüpten birer arkadaşın ~ı~te~~?i haksızlı~larının teva Son gelen Avrupa mecmuala- h'..m maçı on~muzdekı cuma gu 
car gemisinde gemicilik etmek- ğer taraftan da smoking, sakso- 'i"esmi: salahiyetnamesile bera- lısı yuzunden asabıyete kapıl- rmda buna dair malı1matla re- nu saat on dort buçukta, Tak
te iken sırf eğlence kabilinden fon, dans eden çiftler ve ahenk. ber 23_12_930 salı günü saat 18 maktan kurı;ulamamışla~?ır . . ?- simler elde ettik. 1 sim ı.tadyomunda icra edikcek
boks eldivenlerini giymiş ve o Ne kadar biribirine uygun de- de ınıntaka merkezine teşrifleri yun ~deta .hı~ çorbaya donmuş, Macar krallılığının ve Pee'. tir. Şampiyonumuz Feneroahçe 
ana kadar na mağlOp sayılanbir ğil mi? 

1 
rica olunur. Grad1anskkı cdıid~ekun favullu oyna ş~hremanetinin kararile projd~ ve ezeli rakioi Galatasaray .>u 

arkadaşım yere sermiştir.Bu ga maktan en 111 rtaramamış- rı meşhur Macar mühendisi Al- mühim maça çok ehemmiyet 
libiyet onda •bok'S hevesini uyan t~r. Bu fena oyununh ;nüne bhi.~il fred Hajo tarafından ihzar edi- verdiklerinden ferdi ve cem'i 
ı.iırmış Vf' 1 ıahriye zabiti olmakis tızam geçkm~y~n ah e

1
7;e r.- len stadyomda 2600 kişi maçla- antrenmanlarla hazırlanmak_ 

terken !; ·- olmuştur. 1 cum etme ıstıyen a 1 po ıs rı serbestçe ve rahatça seyrede · 
J kuvveti zor zap:ed~bi.lmi~tir. bilecektir. Bu güzel yer sekiz, tadırlar. 

Fakat akıllı bir adam olan H~kem d~~a ılerı gıt~ış Kon ay zarfında ikmal olunmustur. Nasıl ehemmiyet vermesin-
Alonzo boksun ancak galip gel 1 kordıyadan uç kardeşlen dışarı Halinin geni~liği 31, yüksekliği !er, ki bu maç memleketimlzde 
diği müddetçe insanı beslediğı çıkarmışt.ır. Bununl.a _be.raber 18 metrodur.· 

· b' · " · 'h lıl k k 1 son derece bir alaka celbeden nı ıldığı ıç111, ve ı tiyarlığında 1 Konkordıya ar se ız ışı e te-. . Stadyomu, dahil ve haricinı'n b" "k b' h'd' d' B' ı her hangi bir fabrikada adi bir ı dafüi bir oyunla kaleler1111 mü- uyu ır a ıse ır. 111 erce, 
ff k 1 1 d güzelliği birinci sınıf bir spor .. b' 1 k' · h' 1 amelelikle çalışmaktansa kendi dafaaya muva a o muş ar ır. yuz 111 erce ışı, ıç o mazsa, 

h k b'l'lt' yeri idadma dahil etmiştir. Ha b 'k' k sayile serbest para kazanmag"ı Fakat a em gene ı ı ızam u ı ı lübün taraftarıdır. Kari-
d h · · vuzun tulü 33,33 ve arzı 18 ve 1 · 

tercih etmiş ve hilkatin kendi- bir penaltı a a vermıştır. erımiz bu çok mühim maç hak 
k. · 1 derinliği 3,50 metrodur. Ve ha- •-- d ne verdiği istidadı hüsnü idare Oyun es 1 şampıyonun zor a ı.un aki kanaatlerimizi, salahi-

ederek sııksofon, klarinet ve bil- 4 - O mağliibiyetile bitmiştir. vuzda 28 metro uzunluğunda yettar zevatın fikirlerini oyun 
hassa banco çalmasını "\- Konkordiya klübü federasyonu ve 18 metro genişliğinde bir va- gününe kadar her sabah gaze-
miş. Boş zamanlarında •'.> na protestoda bulunmuştur. terpolo sahası ihzar olunmuş- temizde bulabileceklerdir. 

beyaz topuz nam cazband ta- Alonzonun başına gelen 
kımında siyahi arkadaşları ara- 1928 senesinde Belçikalı bir 
sında saksofon çalıyor. Düşü- / boksöre karşı Alınanyada Alon· 

YDzQcDltr bir yarışa lıazır anır/arken_ zonun başın~ tuhaf bir hadise 

' 
l'ıi:me stadyomundan iki man:arıı 

gelmiştir. Maçtan evvelki gün
lerde, bir antrenman esnasında 
sağ omzunun bir damarı zede
lenmişti. Fakat Alonzo maçın 
icrasından vazgeçmemiş ve bü
tün maçı yalnız sol kolunu kul
lanmak şartile bitirmiş ve cesa
reti sayesinde de kazanmrşti. 
Fakat işe bakın ki Almanya 
boks federasyonu Alonzoya 
maçta yalnız bir kolunu kullan
dığı için diskalifive etmişitr. 
Hungarya, Macar şam

piyonu oldu 
Macaristanda yapılan lik maç 

hrında Hnngarya takımı şam
p.yon o'muştur. Frarısada hem spor ve hem giize/ bir ef!lrı:ct 

.... 1 

Kavuz ogietlen sonra üçt~'l 
altıya kadar mektep talebe[;:ne, 
altıdan dokuza kadar kulü;_J!cre 
tahsis olunmuştur. 

Avrupada son lig 
maçları ne halde? 
Macaristanda: 
Admi:-a - Sporklüp 
Florisdorf - Vaker 

Almanyada: 

9-1 
3-2 

Cenubi Almanya muhteliti J 
Şimali ,, , , 2 

Belçıkada: 
Gan - Şarlörvo 3-1 
Belçika - Ga:ıtuvaz 4--2 
Briıksel - Liejuva 4--1 

ispanyada: 
Espanyol - Santander 4--1 
Barsölon - Örop 2-2 

ita/yada: 
J enova ~ Dressiya 2-1 
Milan - Triyestina . 2-0 
Roma - A:nbroziyana 2-1 
Yüventüs - Torino 1-0 

lsviçrede: 
Granj - Dem 4-2 
Lügano - B!üstar 5-0 
Üranya -Jencv, Friburg6-" 

Çekoslovakyada: 
Sparta - Hüngarya 3-2 

Voleybo! maçları 

ı latıı.nbul Voleybol Hey' etin
den: Bu seneki voleybol şampi
yona maçlarına 26-12-930 cu

' ma günü saat 11 de Galatasaray 
lokalinde icra edileceğinden ku
lüplerin lisaslarının n;ha,:0et za
lı günü akşamına kadar alınma
sı rica olunur. 

Bu haftaki Maçlar 
Kurtuluş - Anadolu saat 11 de 
Hilill - Beykoz saat 11,30 Ha
kem; Adnan B. (Vefa). 
Beşiktaş - Vefa saat 12 h2J:eın; 
Aziı B. (Fcnerbahçe). 
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r unan kabinesi 1 M. Kivelli Heyeti vekile FIKRA İçinden çıkıl -
Y :ı. 11 ~k*.ıın ı. ı· : h f\; . 

OPERAf 
SjNEMASINDP. ( 

~ y kt- İÇİtmaı (Başı birinci sahifede) maz oldu 
U •• n istifa etti·, bazı unan a risi şere- ~-· - k b d · k -· (Başı bin'nci sahifede) yanatını gere eıı enız, gere (Baş b:-;. c· ~hifede) 

fi "} meclis zannederim ki, memnu- . ı ı ın 1 

ıazırlar değişiyor ne verı en çay.. !arak Gazi Hz. ile görüştükten niyetle telii.kki etmi.~tir. Baiika nı ısna~ ve ~a.lanları tekrarlıyor; 
~tina, 2 (Apo) - Dünkü mec Şehrimizde bir kaç tc~.il. sonk~I dav~et ~~cl~~~ir. Heymk'et~ söylenecek bir şey yoktur. Bu :"~zıyet ~çınde bunlar.!° mahı 1 

'l ,. ~J e n celi W%1ü ,.e ~ -ır :- 1 1 1 ( 

nezardan sonra nazırlar, ka vermek için trupuyla geldıg nı ive 1 e ekı teoeo .~ı.~t.. yar 1 Yarın gazetesi - Başvekil l s ye.tını ta~?ır etmek efkarı um~ 
eyi istediği şekilde tadil edej yazdığımız meşhur Yun:m , r•'- fı~ka ~~~unda go~~ulecek ve met Paşa açlığı inkar ediyor!. r:ı:ıyeye du~er. Aldıkları ~a ı-

bir film r 

nesi için M. Venizelosa müş sti Mme Kivelliyi dün bir m· ·- agle~ı ıb·t·ıı!1•! meclısın perşeın- çın makbuz ve Zeynel Besım Be 
' be k t d S - ı * * * yin bana el yazısite bu hususta 

~ken istifanamelerini vermiş • harririmiz Fransız tiyatrcsımda .. g~n u .ıç .•~ın a ~açog 1! 1 d 
1 

lir. M. Venizelos, bu hareket 1 ziyaret etmiştir. Şuk:rü 8. ın ıatıfan~mesıle, yem Adanaya sel bastıran . smet yazdığı mektuplar nezdim e 

nden Ve memle
kete hizmet- Madam Kivelli c.ok nazik ve vekiller hakkındaki tezkereler Paşa hükumeti değildir. Fakat mahfuzdur, başka söyliyecek 

k acak herkesin bu acı ile kalbi yandı bir şey kalmamıştır.,, 
nden dolayı müstafi nazrrla-,hüsnünü iyi muhafaza etmiş bir 

0 ~. .. tır._ . . . . ve yanıyor. Son telgraflarda ız- İzmir, 22 - Zeynel Besim B. 
beyanı teşekkür etmiştir. ! kadındır. Temiz !Ji r li~::.nla gö- •. Şu~ ~ .. m jtıfaaı, •~lendi- tırap ve zararın yazıldığı kadar s.imdi Ankardan avdet etti, ken 
leni kabinenin çarşamba gü-

1 
rüşüyor. Dün akşam . temsil et- gıne .g?r~ ~n •~et . •tanın çok olmadğını öğrenerek biraz disini gördüm. Vasıf Beyin ba

tahlif edileceği ümit edilmek tikleri "Kıskandık" piyesinin kendıamı evmde ~y-:reti esn.- ferah buluyoruz. 1 na vaki olan beyanatını kendisi 
ir. provalarını yaparken muharriri- unda tak~rnır.~t~ıtlır: Gazeteler - Zarar tahmine- ne okudum ondan da bu beyana 
\tina, 22 (Apo.)-Berlinden mizle görüşmüştür. Mme Kivel- S~gl~ Şükrü 8 · ın! lama- dildiği kadar büyük değildir. ta cevap istedim. Zeynel Besim . 
en telgrafnamclcre göre Al li kendisinin bilhassa bu piyesi men ıyı!e~tıkten sonra ~ sefa- Hükumet ve belediye elinden Bey bana teessür içinde &unları , , 
n komünistleri nümayiş esna çok sevdiğini seöylemiştir. Ak- rete tayını mevzuubabatir. geleni yapmaktadır. . söyledi: 1 ' 

ttEN KIZtlRI 
( 

' { 
f 
\ 

ll Aveten : HAFIZASJ Z \IF ( 
Büyük misı YVEn·ı~ GL:" .
llERT tarafından temslf '• 
•agınni edilen Fraı1'ızca ske;. 
llu yeni filmin lrıe<lnden l r!· 
lıaren mevki listlan herveclıi 

zir tespit edılmlttlr. ikinci .J5, 
Birinci ~~. Balko!I ~5, Hu;usl 
75, Zabitan ve mektepliler 40, 
alı kat localm 400, Balkon 

localan 300 koruıtur. 

( 

da Berlin Yunan sefaretha- tris, memleketimizi yakmdan Belediyede Yarın ga1'etesi-Adana, Mer " - İstanbuldan İzmire avde • iit X~<:>ıC=::><X:<)-<)():(X. 
;i binasını taşlamışlardır. tanır ve lstanbula bir çok defa sin ve Tarsusun uğradığı fecaat timde mali vaziyetimi ağırlaş- r l 

d 1 hta ı " gelmiş olduğundan şehrin her İktısat ı"şlen" tarihidir. Hükumet müracaatla- mış gördüm ve ötedenberi hür- Ayakkabıcılar EBEDi ŞEHiRDE 
a IIl arın mu T ıgı tarafını bilmektedir. Kendini na rr nazarı dikkata almamıştır. met e,ttiğim ve çok hususi ko- , • _ _ 
Muhtar intihabı için zaran İstanbul "dünyanın en M· f . ı kit· " "' '~ nuştuğum Hacim Muhiddin Be sergısı Bu gün ıat 17 matinesinde ve 

·· 1 h · h · Ü ettış er teş atı A · R · · ·· h H , ye müracaat ederek yardımım Ayakkabıcılar cemiyeti tara ak•amı suı 21,30 te • J• "ha guze, en ra at , en temız şe n- b d"J ıans - eısıcum ur azret ı . . . B b h - v 
yenı ayı dir; insan İstanbulda kendini e~enme ı er leri müteaddit fabrikaları gez-ı· ıstedım. J?acı~ · ey .an.a şa - fından ÇarşıJ.:apıda bir sergi a- ASRI SiNEMADA 

ANKARA, 22 (Telefon) - ı her zaman mes'ut hisseder." Mülkiye müfettişlerinden ·misler ve gördükleri inki aftan sen 3000 1.ıra ~onderıntştır. . . çılmış zarif bir şekilde ve muh BICCOLI TiYATROSU 
rk kadınların muhtar olup ol Fakat Mme Kivelli, 10 sene- Yahya Sezai ve Faik Beyler be- lme'mnun kalmışlardır. 1 

• • Aı:tı~ sıyası hay~ttan ~ekıldı- telif nümuneler üzerine imale- CANLI KUKLALARININ veni prog 
yaca.klan meııclesi etr. afında 1 dir gelmediği 1stanbulu çok de- ledive şubelerinin bugünkü ça- ! MiJJiyet - Bütün bu fabrika 1 gım ıılçın ukzun ~zadt!yde mduc_:ı.d1 .eıe dilmiş yerli mallar teşhir olun ramı temsil olunıcılcur. 

1 d baz · ,1 * h . k db' ye at ma vazıye ın e egı un, muştur y N 
ı gün er e ı neşrıyat ve ğişmiş buluyor. Şimdilik henüz lısma tarzını teftiş ve tetkik e- . ar cum urıyet anun ve te ır her halde "nd• sekiz bin aze- : . .. . .. ınnil per~embe oel mUna-
:likodular oluyor. Bu mesele ne kadar kalacağı belli değilse d.-, ı İkt t ·· d' ' 1 .. - ·· ·· / lerlnden memnun olduklarını, 1 ~ • •• .g Sergının dun resmı kuşadı ya sebctife ve cuma günü kuklı!nnn 
lı:kmda yaptıcmn tahkikata na de 15_20 gu .. n kalacag" mı zannet t 

1
} ~r. arb; - ~a mu ur ugunun 1 kazandıklarını, inkişaf yolunda 1 te bas3;11 ve ıkı bın ~bonesı ~ulu P~~ış, halk .fırkası İstanbul teş veda müsamertleri ol ırak p;ünde iki 

.. - e tışı ıtmıştır. b 1u d ki .. 1 . 1 d' nan Hızmet 3000 lırava Satıl- kilatıru tetkike memur heyet re . l 
-an kadınlar muhtar olup ola 1mektedir. Mme Kivellinin tru- Birkaç gündenberi belediye uH~ ud arını s[oHy e~ış e! 1~- • mazdı. Orhan Rahmi Bey haklı isi ve azaları Ali. Cemil ve Hü- mıtıne veri ecektir. 
Yacaklan hakkında henüz bir , pı•. mütecanis ve kıymetli ele- f 1 , . 1A f . ura am - enuz ısmını b' b' b d'd . , Birincisi s:ı .t 15 te ' e dıgeri 

~n 1C:Y etı muame atı te tış e- işitmedinizse muhalif bir gaze- ırasa ıyerte u va ı f. ne~n- seyin B. ler de sergiyi ziyaret sau 18 d' su vareler sut 2 1, ~O t• 
nun mevcut değildir. 'manlardan terekküp ediyor. Es- dılmege .. başlanmı~tır. .. te oldug'unu haber verelim,·] _ yat ya~~ış, ?rhan ~ahmır.e etmişlerdir. Bu vesile ile ayak- ••••••••••••'il 
Bu mesele hakkında bir 

1
. ki Yunan eserlen'nden Ödip Ald - ı ~ t d ttı- buaun 1 EBED" ŞEH.RDE ıgımız ma uma a gorc Bugün tuttuğu İfiin kazancın- evre gım m~es~esenın n • kabıcılar cemiyeti namına Ali 1 1 

·aftan vek~ete 1!1üracaat vakii kral'ı oynayacaklardır. müfettişler, belediye iktısat mü dan bahtiyarlığı;,ı söyleyecek kıymeti oturoın lıra~an . asagı B. e bir istirhamname verilmiş- a.••••••-••••a. 
lu~u takdırde bır esas. v~ede 1 Aktörlerden Mtisyü Burlos' dürlüğünün bugünkü teşkilatını hiç bir tüccar ve san'atkar göste dAeğildir. Te~~ar ederım kı! siya- tir. Cemiyet, Avrupadan gelen S . .. d' . f 
ttır. Evvelce muhtar ~tpıaı: ta "İstanbulda oynamaktan c;ok beğenmemişlerdir. rilemez. . sı haya~.an ıgrenerek çekıl~ım. ayakkabıların gümrük resmi anayı mu ırıye 1 

ı h~nda İstanbul vilayeti 1 memnun olduklarını" söylemiş- Mülkiye müfetişleri iktısat * * * Artık mucadele ya~mıyacaıpm. az olduğu için rekabette son de kadrosu 
tr'ımatname yapmış ve ve- ' tir. müdürlüğünün bugünkü şekline Gazeteler - Toz şekeri tüc- Mektup m~elesıne gelınce rece müşkilata maruz kaldıkla- Haber aldığımıza göre İstan-

lete göndermiştir. Vekalet 1 Dün aktamki çay göre şehir iktısadiyatına pek az carları evvela Alpullu şekerini maalesef mazıye karışaı:ı_do~tl~ rından bahisle himaye edilmele bul mıntakası sanayi müdüriye 
talimatnameyi muvafık gö- Mme Kivelli'nin sercfine dün faideler temin ett' öini anlamış- satmak sonra Avrupa şekerini · ğumuz zamanında yekdıgenmı- rini rica etmektedirler. tinin kadrosu tevsi edilecek Vf 

·e~ .her tar~fa ~etmiş~:• ~şa?1 Maksimde bir çay veriı- j ıardır. Binaenaleyl~ şehir iktısa istihlak etmek için aralarında ; ydazıdlını__m~k:p~~rme~~d;~ H. Fırkası kongreleri yeniden bir kaç müfettiş ilave 
ıhılıye Vekaleti bu hususa mu mıştir. Çayda matbuat erkanı, diyatmın halkın lehinde tanzi- anlaşmışlardır. . en e e ası ey p . edilecektir. 
ıllik bazı tecrübeleri de ~ konsoloslar, temaşa muhipleri 1 mi ve kanunda belediyelere tev- Sonposta - Toz şekeri ti'care ; rı. bul~ıın:aktadır. Her ~alde be Halk fı~kası .ocak kongrelen Oktruva veznesı'nde 
zan dikkate alarak umumi v s tiyatro m bipleri hazır bu- 1 d' dil 'f 1 . "f . . ti bir tröstün eline geçti nun sıyası hayattan çekilmcmle etrafındaki faaliyetler taraf ta-
ıhtar intihabatı hakkında ye- il l~~u .. lardır u ! 'kıt e ten .:Vd~~l~ -~~nk ıdası ıçın . bu meslenin bitmiş olması hayır raf devam etmektedir. Ocak ihtilas davası 

,, . ı ısa mu ur ugu a rosunun * * * H lacaktır k l · kA · d' bir kanun layihası hazırla- 'f 1 . . . l ·ı ·ı·· o .,, ongre en anunusanı ye ıye Ş h . k 
Al 

A dd. B . . 'hal. ve vazı e erının genış etı mesı u lııte çelebi, muhalefet dediğin İzmir 22 - Zeynel Besim B. kadar tamamile bitmi olacak e remanetı o turva ve:ı:ne-
ıktadır: ı' ae ın eyın ırti ı zumunu vekalete arzedecekler- bizde böyle oluyor. artık siyasi hayattan çekildiği d nah' ; kongre- sinden 12 bin küsur lira ihtilas 
Bu liyıhada kadınların da Ankara, 22 (A.A) - Bir müddet- dir. · · H' met gazetesini kapamış ve .on an sonra ıy yapmakla maznun okturva kati 
ıhtar ve ihtiyar hey'etleri azo. tenberi rahatsız bulunan velatanbulda l' B k B ı ıçın ;~ s nı Orhan Rahmi Be len başlayacaktır. bi Nureddin Şefkati, veznedar 
ına sureti intihaplan mesele tedavi ~~~.ekte ola~ Ajansıı:ıız u- arem anunu ve e e- Muallimlerin dünkü vde ma ~a .ı o h Rahm' B · Müfide Ferit H. oeldi Sadık oktnıva müdürü Osman 

. . . . mum muduril Alaeddin Bey, dun ge- d. -h d' J · • • evretmıştır. r an ı ~y 6 
esaslı bır şekilde tesbit edıl- ce saat 22 de vefat etmiştir. Alaed- j ıye mu en ıs erı ıçtimaı İzmir postası namile muhalif Evvelki akşam gelen Stella B. lerin muhakemesine diin ai\ır 
Ş olacaktır. din Bey, milli mücadelenin ilk günle ! Belediyeye teşmil edilen yeni İ tanbul ır 1 b ' li"' bir gazete çıkarmak niyetinde- Ditalya vapurile Londra s-fii''- cezada devam olunmuştur. 
•-h t B J rfode intisap ~ği mü~.e"."m.izde Y~ barem kanunu müh~ndisleri ve d .. ~ mua5 ~ ~~ !'kı~. gı dir. miz Ferit B. in zevcesi Mut1ae Muhakemenin dünkü celsesiıı 
te::: Çe .e yapı an dı senedenben umum mudurluk vazı f daml ald kl ·h · un şam saat e ır 1 ına i · 22 H" met gazetesin F . H f d' h · · de ihtilas tahlrikatnu yapan mii 

fesi üa etmiştir. Ahlalo ciddiyeti ve en a arını , ı an 1 t '.sas sında bir toplantı yaparak mes- zmır, - ız. . . . ent amme en 1 şe nmıze f · · ·· .. B ı 
suikastın sebebi mesaisi ile amirlerinin ' teveccüh ve ! zammını kaldırması itibarile, leki bazı meseleler üzerinde gö de "Orh:m .Rahmı,, .~zasile bır gelmiştir. detti~ :uhs~ve Husnu . er-

.. .. . . muhabbetini ve arlradatlannm hür- müteessir etmektedir. rüşmüşlerdir. Muallimler birliği makale ıntişar .etmışur._ Muhıı; Ziraat bankasının eMız kt a :•ştırkal ,. 
Sa~ra .~~~.an tut~ ınhısar m~t ve itin;ıa~ıı:ıı kaza.n'?ıftı . .. Zi:t.a•, Belediye mühendislerinden her zümre inuallimlerden mü- rir, bu makalesın~e İzınır ?,leh - uha eme rara .. n:ı.ıtır. 

ıresı muduru Hayn Bey tara- mueasesemız ıçın mucıbı te~ısaurdur. çoğu ihtisas zammından mah- kk lm k .. 'lm• b' h usu Vasıf Beye şıddetle hucum matlubab Hukuk talebesı ıçtımaı 
.dan ccrhedilen tütün inhisarı İstanbul, 22 (A.A) - Dun gece ve . '.. re ep? a uzere, ı ı - ır . e etrn kt d'r Muharririn anlatı- z· B nka 'f ·1 . 

.. .. .. . fat eden Ajansımızın muhterem ve nım kaldıkları takdırde bugun- yet tefrık ederek meslege aıt e .. e ı '. .. A z 1 ıraat a . sının çı çı enn Hukuk fakültesi talebe cemı 
111,.m m~du~ 1:1ehçet Be:l?n aevgili müdiri umumiai Alaeddin Be kü vazifelerinden ayrılacakları- ilmı elemanlar ihzar etmekle şma. gore bır ~ guya A eyne borçlarını tecıl kararından sarfı yeti yarın saat 5 de cemiyet mer 
ıh.ı vazıyetı eyileşmektedır. yin cenazesi bugün saat 14 te ~iş~i: 1 ru ihsas etmişlerdir. Bu i~ şehir meşğul olacak, tedris sahasın- Besım .B. ~as~edılerek Vasıf Be nazar ettiği hakmdaki şayia üze kezinde fevkalade bir ictima y < 
Cınaye~ ~fın~ Y.apıl~n tah d~n kaldınlar~k, Mer~ez~fe?dıdeın 1 meclisi bütçe ve daimi encümen da muallimlere zahir olacaktır. ye derulmış k~:. .. . _. . ~?e. malumatına müracaat etti pacaktır , 
tat netıcesmde hadise~ ma- ı ailede mvil~kobcresınc defnBediln:ııştirk. Cena !ere havale edilmiştir Heyet tedris hayatına ait bir - Bu mı~ ıdı, guvend~gınız gımız banka erkanından bir zat Hukuk talebesi cemiyeti idare 

ti b .. b.. .. d • . k di 

1 

z e ayet namına cyog u ayma- · . adam? Hanı bu adam senın ar- d d · ki. 
ıe u~ utün .. egı~me t~ r. kamı Sedat Aziz, Türkocağı namına Haseki hastanesi hakkın- çok eserler tedarık ederek mu- · .. , B sim Be- e 1 

: • heyetinden: 
Evvela kendisıne ış verilme- esbak dahiliye vekili Tekirdağ meb'u- . . allimlerin okumasına yardım e- k~daşın ı~ı. ~eyncl e Tecil kararından vaz geçıl - Cemiyetimiz heyeti umumiy( 

:sine muğber olarak, Behçet su <:•mil, C: H. fı1?~' namına Cevdet dakı neşrıyat decektir. Her pazartesi ve per- j vı s~ v:ızıv_;tı alm~ya se~ke~en memiştir. Hali aciz~e olduğu si 24- 24-930 çarşamba günü sa-
yi öldürmek istediği söyle- Kerım, Şehır mcclısı namına avukat H k' . ha . d b' şembe günleri birlik binasında faalıyetı, Vasıf B. ışte un an anlaşılan borçhlara ıcap eden t 5 d . t k . d f . . . . ! Av:ı i Beyefendilerle müttefik Röyter ase ırusa :stanesın e ır . . · ı österıniş onu ikna etıni h' A •• • d' a e cemıye mer ezın e e\ 
n Hayn Beyın, dıge~ ~ı ~e- ı ve Havas ajanslannm memle~etimiz- kraliçe .var serlavha~il~ geçen- ' hc;,ye~ .muallımlerı toplayarak ıl s~nra ıfsmı • ze;rıeı Besim B., tes ~at goste.rılmekte '.1'· kal~de bir ic;~a .aktedcektir. 
plerden, Behçet Beyı oldur- . deki mümessilleri M. Kanotı ve M. !erde bır gazetede vakı nesriyat mı muşahedelerde bulunacak- ~· ça b' ş h vere esnasında 2mılyon kilo araşıt yağı Aslı azanın teşrıf rıca olunur. 
:k istediği anlaşılmaktadır. 1 Valeri ve Ziraat bankası namına Zeki, üzerine belediye alakadr olınu~ tır. 1 t~ ara. ır mu a . • hal d'Jd' Ticaret odası azaları 
İşsizlikten ve parasızlıktan ~niyet sandı~ı namm~ Mustafa R~ ı ve bu hususta tahkiİcata basta'- Bu heyetin intihabı yakında Vasıf Beye sormuş· ıt e 1 ı . .. . . . 
• t ed H . B . . . şıt Beyler ve digcr yerlı ve ecnebı M f'h 1 · . toplanacak olan umumi kongre- ! - Ne.den Scrbes Fırkaya geç B" t d" kü ·· ha d Tıcaret mudirıyetıne gelen 

caye en ayn eyın, ınti- matbuat mümessilleri şehrimizdeki ınıştır. aama ı yapı an neşn . . d. , ır gaze e un nus sın a . . T' od d A 

rıııdan sonra cebindeki cüzda muhtelif müessesat erkanından , bir1yaun doğnıluğuna ihtimal veril nın reyıne bırakılacaktır. mcz,!n.f B b . . ithali memnu olmasınarağmen bır emırde, ıcaret ~sın a. a-
:ıda 20 liraya yakın para bu- çok zevat, dostları ve ajansımızın bü ' memektedir. Ziraat kongresi as~. · ş~.ceva .. ı ~~~.ış.k gümrükten 2 milyon kilo araşit za olanların esn~f ~e~yetlerı.ne 
nması i k1i ora e . . ku- tün mensubini hazır buıunmu§ıardır .. G . h t 1 ğı l b. - ırıne_ un, ç':1'!' u ışın o- yağı geçirildiğini yazmıştır. aza olmaması bıldınlmektedır. 

' pe .. ç . P .v ıyı Müttefik ajanslar müme•silleri ayrıca rıp as a 1 sa gın ır Ziraat odası kongresinde za- medya oldugunu bilıyordum. D'' .ı.. h ta ·· ''kt tah T · • - • ·h t 
ıştan kostüm gıymış bulun- . k .. d . ı k'I ld . 'B . B unuu usus gumnı e eşrm1.>anı ı raca ımız . . .. cenazeye bırer çelen gon emıış er- şe 1 a 1 hire borsasının yardım etmesı Zeyneı esım ey gene sor- kikat yaptık Verilen malfunat- . . . . . 
ası da bu hadısenm fakru za- dir .. . . t . d'I . ti B bu se- muş: .. . · . A Tıcaret borsası ıstatıstıklerı-
ret neticesi ika edilmediğini Merhumun ailesi ve mücascsemiz, Son günlerde gnp salgın bır em~~nm .e 1 ~ış · orsa .1 - _ Neden seni kabineye alma ta '?öyle bır ş~y olmasına .ımk~ ne göre geçen teşrini sani ayı 
ıstennektedir. son insaniyet l~ı.me&ini ifa eyleyen i hale geldiği için sinema ve ti- n~~ mali vazıyet ~olar,ısı e şu~ dıl ? v~. ıh~~.verılmerı:e~tedir._.{'.1;1n zarfın& Istanbulda muamelesi 

. . ve bu mateme ıştırak eden zevat ve ·b· • 1 d ed dıhk yardıma ımkan gormemk ar· · ku gumrukten geçırılen butun . 
Behçet Bey de, Hayrı Beyın müessesata arzı teşekkür eder. ı y~tro gı ı umumı yer er e t a 1 tedir - Ben siyasi hayatanın dört dd 1 d'lm kt - yapr!arak ecnebı memleketlere 

ndisine iş için hiç bir müra- A • • , • ~~ ~a~ı v~ sık sık hava ~~- . · . . A A senesini hariçte geçirdim. Bun- :: e e'r muayene e 
1 

e e ih~a~ olu~ mevat arasında en 
atta bulunmadığını ve bu ha- Alaeddin B. ırtihali Ankara gıştırilmesı alakadarlara teblıg Ingılız vapuru hala lar gibi lekelenmedim. Bence · . .. muhimlerı şunlardır: 
seye bir mana veremediğini i- da teessürle karşılandı olunmuştur. Hastalığa sebep .. d··J d" kabinein hayatı üç aylıktır bu M:ııayene~edaraşıthakkgozdaken kanlç 1574 çuval iç fındık, 521 çuval 
.. tmi' · ANKARA 22 (Telefonla) - havaların mu"" tebeddil olmasıdır yuz u eme 1 .. k ·· · Ü · · sa bıle, tahlil e mu a a kabuklu fındık 4 573 sandık ce-"e e ştır. ' · böylece te arrur ettı. ç ay ıçın 1 - da ·tin gümrük • • 
Zabıta bu hususta tahkikat AnA~do~u aj~s.~ ~um müdürü Taksim de Akasya a~aç- Evvelki gün. Ha.yda~aşa Ö: kabineye girip kirleneyim mi?. şı acagm ? aı:8§~. - viz, 403 ton buğday, 123 ton su-

ıpınaktadır. Alaıddın B. olumu buradaumu- . . . nünde Hantal ısrnındekı Amen Zeynel Besim Bey sormakta te~ gcçmesıne. ım an tasavvur sam, 60 ton nuhut, 346 ton un, 

imi bir teessür uyandırdı. Haki- lan dıkılıyor kan vapuruna çarparak. r~~ devam etmiş: edilmemektedır. 73 ton yulaf, !15 sandık afyon, 
Konferans miyetimilli~e, merh?IDun haya- Taksim ab:desi etrafına yeni dar olan Ray~ i5?,l~~dekı. lng~ _ Niçin Haydar Rüştünün Türk müstahzerab labo- 65 b~lya keçı kılı, ~4~ ton ku~ 

Güzel San'atler Akademisi tından ve hızmetlerınden .. sı~a- ağaçlar dikilmiştir. Bunlar ta- va.~~un yu2durulmesı henuz gazetesini bırakıp ta benimle a- •t . f yemı, 1055 balya. tıf;ı~, 815 bal 
üdiriyetindcn: yişle bat:setı:nekte, Akag.undı.ı; mamile akasyadır. Abide etra- j mumkun. ol~m.amıştır. K~ırtar- j Iakadar oluyorlar?. r~ u.van. c~mıy~ ı ya yapak sev~dilmıştır. 

Galatasaray ve İstanbul lise- de ~~~iP. bır fıkrada ~~ız ~la- fmdaki bahçemn çiçekleri de de- ~~ ameliyesının ~~a b~r ka~ Vasıf Bey bunu da şöyle izah Şe_!ırlmızdeki Turk ~us~h~e Maşnkı azam balosu 
i felsefe muallimi Hilmi Zıya eddını ıyı ınsan, ~. yureklı a- ğiştirilerek yeniden tarh ve tan- gun de"'.am edecegı tahmın edıl etmiş: rat 1;3boratuv:n-lan .sahıp!erı bır Macrıkı azam balosu 12 şu-

ey tarafından 25 K. Evvel per dam,hayırh~h ve mutevazı dost zim olunmuştur. mektedır. - Senin açtığın rahneler bü- ce~yet te~. etmı~crdır, Ce- batta 'Maksim salonlarında veri 
n1be günü saat 15 te (San'at h.amart, vazıfeı;ıerver olarak tav D JA ı· Ticareti bahriye müdürü Zeki yüktür. Yann gazetesinin rahne ~ıyete şe~d~kı 11.0 kadar lecektirBalonun çok mükemmel 

ahlak) mevzulu bir konfe- sıf ey1emektedir. arü aceze ta ımat- B. bu hususta bir muharririmi- leri seninkinin yanında küçük laboratuvar sahıbı dahıl olmU§- lm . . lazım gelen ihzarat 

ıns verilecektir. Arzu edenler İkramiyeler geri mi namesi ze demiştir ki: kalıyor. Sonra Haydar Rüştü- turC. . d.. T'' k • da ;ap:ı~.&~dır. 
1 bil. " K h . ·· ı·· b'tm' t' emıyet un ur ocagın T . l . e ır. } k ? Darülaceze hakkında tan- - aza akkındakı raporu nun ro u ı ış ır. 'Ik k . . kd d k . d apu tayın erı · a ınaca . · · · · henüz almadm tahkikat bitmiş Bir mücadelede yazısı okun- 1 <>;Dç:es~nı a e .ere 1 are. . 

Tayyare Balosu z ~ ~dile~. ye~ tal~~~e. 1 de "ildir Vak'adan han i tara- mayan değil. okunan adama lü- heyetım ıntıhap etmış ve ecnebı ı Yeni teşkil olunan kazlar-

15 K. Sani perşe~be akşamı ANKARA, 27 (Telefon) - daımı encumenın tasdikine ıktı- f g ; 1 ld • d ahgkik tın d 0 han Rahmi Bey memlektlerden gelen ecza ve sa da tapu memurlukları noksar; 
... 1 bul Def rd ş f'k B · · "'k darl bl'" ın mes u o ugu at a zum var ır,, r . . . b k . 'h 1 • •• ., Maksim) de verilecek Tayyare stan te arı e ı eyın ran etmış, aıa a ara te ıg Ih' d 1 ıla k devam ediyor ıre ıçın azı mu arrerat ıttı az idi. Haber aldı~ıınıza gore tap~ 

llosunun mükemmeliyetini te- maarif hissesinden almışolduğu olunmuştur. Yeni talimatname ıtamm an sonra an aş ca - Bıından 50~ Zeynel Besim edilmiştir. Cemiyet ceza ve itri müdüriyeti umumiyesinden .ıs 
ikramiyelerin istirdadı hakkın- sinema ve tiyatro gibi yerlerin tırT.,, hl' . ,,__,. . . . k Bey banadedı' ki· yat gı'bimevadm geniş bir suret ltanbul tapu idaresine üç nahıye 

ıin 'cin dün Tayyare cemiyeti . f d salAh• f ... dah 1 b' ki a ısıye m ..... urıyetı araya · 1 k · · d 1 b'I ı . . . 1 · · T Jca-
,tanbul Vilayet, kaza ve nahi- da çıkan şeyıa etra m a a ı- te tışıru a esas ı ır se e tu n gemi için lazım gelen _ Zavallı Fethi Bey bir kuk te mem e etımız e yapı a ı me ı ıçın tahsıat ge mıştır. apu b 

bel 
. . . 1 ·n·ın iştiraki! yettar bir zat diyor ki: raptetmektedir. 0 ra et" kt d l la gibi oynatılıyord hakikatte si için l:ıüyük bir fabrıka açacak I dastro tatbikat mektebinin ı· 

e su en ıeıs en . e b. 'k __ muaven ı yapma a ır. · B · · h ı kl ;ıpıl ki 1 d Celal B 
... k - d be müdürü - Kanunen ır memurun ı - H hakk d .. l nen ra- bir Serbes fırka ve Halk fırkası tır. unun ıçın azır ı ar Y sene mezun ar.ın an 
ur ocagm a u rami . k .. t Z }} }}' d"' asar ın a soy e maktadır G 1 ta Ahmet Ihsan Samaty~ 
lasan Fehmi Beyin riyasetinde y:~ı anc;a. maaşının ~ç. e ava 1 mua ım un kamlar tahminden ibarettir. He mücadelesi yoktu. • : . . • a a ' 're~kö 'lahi-
mumi bir ict:ma ;:ıktedilmis ve vHe~tb ıkk~de kbin ki.adar olabıli~~ defnedı.ldı· nüz zarar miktarı katiyetle taay Sadece ortada bir yoklama Mıllı talebe bırlıği YMu~tat fa Bneey o!:r~klar;a~ tayin 

1 u ı sc sen ıra maaşı as.. .. . d ·ıd· vardı k . esı apu ı . 
alonun fevkaliide muvaffak o - iizerin~n 256 li t tan İ . .. K yun etınış egı ır. B .,,d d 1 0 h R hm. ongresı edilm's'er ve dünden itılı:ırcn 

. . b k . . ra maaşı u kı gun evvel asanpaşada d" un an o ayı r an a 1 • b sl ı Jır 
ıaoı ıçın azı mu arrerat ıttı- Defterdar Şefik Bey bir hamle- müessir bir kazamn kurşununa Harcırahlar gel ı Bey Vasıf Beyi şiddetle itham Milli Türk talebe birliği kong .ye.ni vazife!erıne a . amı·~I an e 
az olunmustur. de parasının 22 ai nisbetinde bir kurbanı giden muallim Şinasi Avrupaya gidecek lise mezun ederek diyor ki: resi riyasetinden: .. .. . Dıg~r nahır;.ı~rd~ ~~:~~rl~ 

Ankara telefonu ikramiye ,:ıJmıştır ki._ buna ka- Bey : Kulaksızdaki medfenine !arının harcırahları dün veka- - Zeynel Besim dönek d" ğ. . 12-12-930 cuma gunu te~ır e- tahsı~t g~·ı:ci~tir p Maaınafih 
Diin sabah şiddetli rüzgarlar nun mesag ve":ız. ll.ınaenaleyh defnedilmiştir. Cenaze merasi- Ietten maarif emanetine gelmiş I dir. Sen hani İsmet :ı:'aşay~ mu dılen M. T. T ... B:. kongrest 26- ~a~:i~~ v~ ~ahiyele~de mahzen-

'ÜZÜnden Ankara telefon hatla Şurayı 0:vı~t mesele hak- minde Kasımpaşa mektepleri ta tir. halcfet yapc~k v~ Hı.zmetın ba 1~:930 c~ gunu saat ~4 :e !er ,,.österilmedi" i cihetle bu ıne 
bo 1 

h b . k'ta kında bir ıstırda! karan verirse, il.ebesi muallimler, deniz efradı Talebe muamelesini yaptırd•I sı:ıa geccektın? ~ımd1 sen bunu Turkoca.,mda tOJ?l:ın_acaktı · } t bulgt u üdüriye 
ı ~ mus ve mu a ere ın ı •. - · • . f - k.d' ı . nmıv nıecbu•sun? Aksi tak- Murahhasların te~rıfı rıca olu- ?:Iuı; a~,_a_~a1? __ ,,A a:ı,A;~1, 1 A~ir. 
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KARYOLA ALACAKLARIN 
Nazarı dikkatine 

Beşilı: siyah, beyaz ve •ıın karyo!a!ann bir 
çok çr~itleri vilraı etmiş olduğundan fabrika flaona 
satışa başlanmqtır. Bir ziyaret iddiamızı ispata ktlldlr. 

Flncancdar yokuşu Asrr Mobllya 
MaQazaeı N0.27Telefon letanbul3407 

Erzak 
Ve levazımı saire münakasası 
Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğünden: 
Büyükdere BahçeköyOııde kain yüksek orman 

mektebile Orman Ameliyat mektebinin mayıs 
931 gayesine kadar bakıyesi erzak ve levazımı 
saire ihtiyacab kapalı zarf usulile mOııakasaya 
konmuştur. 

Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün 
ve mOııakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 7 
kanunusani 931 tarihine müsadif çarşamda günü 
saat 14 de defterdarlık binası dahilinde müesse
sab ikbsacliye mübayaat komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. 

lasa~a ~elediyesinden: 
Kasaba şehrine su isalesi ve tevziat ve inşaatı için evvelce 

l • l 0-930 tarihinden itibaren tayin ve IlAn edilen altını' günllik 
münakasa müddeti görülen lilzum üzerine şeraiti atiye dahilinde 
bir ay daha temdit edilmiştir. 

1 - Kasaba Şehrine isale edilecek su projesi tasdik edilmiş 
bulunduğundan gayri melhuz 5647 lira dahil ( 115400 ) lira ke
şifli isale ve tevziat ve tesisat ve inşaatı 1-12-930 dan itibaren 
otuz blr gün müddetle ve müzayede, mlinakasa kanununa tevfi· 
kan kapalı zarf usulile münakasaya kon muştur. 

2 - Münakasaya iştirak edeceklerin erbabı vukuftan olduk
larına veya bu gibi inşaat inşa etmiş bulunduğuna dair yapmış 
olduğuna dair mahall1 belediye veya nafıa heyeti fenniyesinden 
muta şahadetname veya tasdikname ibrazına mecburdur. 

3 - Müteahhit sahibi sermayeden olupta su inaşanna aşina 
olmadıgı hıılde inşaatı bidayetinden nihayetine kadar refakannda 
ikinci maddede yazılı şahadetnameU bir su mühendisi istihdam 
edeceğine noterlikten musaddak taahhütname itasile belediyeyi 
temin edecektir. 

4- Münakasaya iştirak edecekler evvel emirde teminat akçesi 
makbuzunu veya muteber bir banka mektubunu lraeye mecburdur. 

S - ihale 1-1-931 bir k.lnunusani perşembe günü saat 1 lde 
Kasaba belediyesinde yapılacaktır. Proje ve evrakı keşliye asılla

rını mukavele! esasiyeyi görmek isteyenlrrin Kasaba belediyeılne 

~artname için de lzmir belediye, Ankara ve lstanbl belediyr;led 
iı c y~ti fenni) clerine müracaatları ilan olunur. 

~ -
: Devlet Demiryolları 
! idaresi ilanatı · . -Pendik: istasyon Büfesi bir sene müddetle ve alcııt müzayede 

ile icara verilecektir. lsticara talip olanların 27-12-930 cumartesi 
gün ti saat 15 te Haydarpaşa işletme mlifettişliği.nde hazır bulun

maları U.zımdır. 

Bu hususa ait şartnameler işletme Kaleminden alınabilir. 

Taliplerin müzayedeye iştirak için 200 lira teminat tevdi etmesi 

meşruttur. 

* * * 
Karpit lamba ve fenerlerile ile; renkli el fenerleri kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 28/1/ 931 çarşamba 
günü saat 15 te Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde ya
pılacaktır. 

Mün akasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a katlar münakasa 
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komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. j 
Talipler münakasa şartnamelerini iki lira miikabilinde An

karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilir
ler. 

~'~~ "·.·'j_-:,_'1:~. ··., , .•. ·,,. ' :. 

Hiç beklenllmedlğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
- ""e piyango bile 
t , ..• ,nakla kablldlr. 

Onun için: 

TllllBE PIYlN~~~~ 
BILETINI ALINIZ. 

6 NCI KEŞİDE 11 KANUNU
SANİ 1931 DEDİR 

BOyOk ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca 

--------------- ------. Terkihin de ki.i :Oy.;tıi mik

KUVVET 
._._URUBU 

dar d l iyot tanen ve fos• 
tat mevcut olup e :. s :cei 
uzviyeye sUr'ati t emessü• 
IU sayesl!,de, kansrzh~a, 
vereme istidadı olanlara 
ve bilhassa emrazı asa
biye ve zafiyeti umumi· 
yeye tesiratı tlfaiyesl 
vardır. 

Genç lıı:rlarla, ~klarda ıcsiratı 

ııaftuı pek seri olup renkJl.z:. hastalıklı. 
:ralf, sıracı veya kemik buıalıklarına 

milpıel.l çocuklar az zaman zarfında 
diş çıkarırlar. Çabuk yllrür!er. Tombul 
rombul ol urlar. 

Sut itiyadı nbıvednl YC genç· 
liğ!ni ıullstlmal eyleyenlere, ademi 
inidardı pek müessirdir. Kanı tezyit 
ve ıasftye, hazmı t<shil, renge ıazeUk 
ve veche ıeraveı bahşeder. Bez, evram, 
cedlr, çocuklann yüz ve başlarındaki 
çıbanlar , ergenlik ve eğzeaıada pek 
müessirdir. 

Hasın kuvvet turobo Avropıda 
birin ciliğl ihraz eylediği gibi büılln 
Alemi ıabab:ııe ıakdir ıe•· lit eylemiş. 
ecnebi ve memleketimizin eıibbasının 

raporlarını bzanmıştır. Şlş.,l 60, bil
yOk 100 kuruştur. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 
l!:czacılarn ve lOptancı l~ra bü:.r ük tenzihlt 

············~······=·····r DARüTTALiM 

He!~ı~r~'"!e~!~r::l s!!i r.~g~s~ve B~ma 1 
-*F# M G·& e • 

Ml~K B~J 

••••• günleri mlisamerelerine başlayacaktır. •••Cll 

Bir aileye yapılacak hediye 

Bir RADYO dur 
Her hususta memnun kalacaıtnızın ıemlnata 

Bir P H i L i P S dir 
.l!ı?... 

2511 
2602 
2514 
2515 

Cins itibarile emsalsiz ve 
arzunuza göre muhtelif fiyetlerde ahizeler. 

Fiat ' . 
425 Ura 
290 • .l..)i-· 

245 • 
140 

TÜRK PHILIPS LJMITED ŞfflKE11 

lstan~nl P. T. T. B. Mu~urlu~un~en: 
Vesaiti nakliyede kullanılmak üzere ı 0000 kilo benzinle 500 

kilo makina yağı aleni olarak münakasaya vazolunmuştur. Mü
nakasa birinci k!nunun yirmi sekizinci pazar günü saat 14 de 
icra i. ı!ınacağından talipler % 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate· 
!erini hamilen başmüuYriyette müteşekkil komisyona gelmclerL 

kuru~a ile kuş tüyü yasdık 
1.canbul"da Çakmakçılar'dı kuştü•ü fabrikasında yüzile şilte 12 Uuya 

yüzlle yorgan 15 liraya yığlıboyı yasdık 5 liraya kuştüyüniln kilosu il!~ 
kuruştan başlar. Kuş tüyüne malısos kumaşlar çok ucuz satı l ır. Tel.lst:3027 

••••••••••••••••••••••••• 
iTTIHADJ. ~IİLLİ 

Türk sigorta şirketi 
Harik ve hayat lizerine sigorta muamelesi icra eı!eriz. 

l
Takdıme lAyık ,,.e hüs
nU kabule mazhar 
olan en eevlmlf he
diyedir. 

Milliyet Gazetesi idarehanesine 
Gatenlzln 22-12·930 taribll Ye 

l 7 48 No. lu n llthasınm 6 ıncı tabi· 
fcslnia ıonuncn stltanunda ve gayrı 

menkul malin açık artırmasına alı 
ll!nımızın l l inci ııaan sonuna 
( aynca arsanın kıymeti 795 lira ) 
hkrası illve olunacaktır. Tashihi 
rica olunur efendim. 

Bilmecemiz 

biınıecemizia Jıal/ediinılı 

Şdlll 

IJugünkii bilmecemiz 

Soldan sağa ve yukardan aşağı 

1 - Temiz (3). Duygu (3). 

2 - Melih (3). Bir erkek is
mi (3). 

3 - Nota (2). Hicap (2). İs
tifham (3). Nida (2). 

4 - Baston (3). Ben (3). Zc 
hir (3). 

5 - Kedinin dostu (4). Av
mpada bir nehir ismi (4). 

6 - İ6tifham (2). Nota (2). 
7 - Ev (4). Haşerat (4). 
8 - Rabıt edatı (3). Fütbol 

(3). Demir sicim (3). 

9 - Nota (2). Ap (2). Köpek 

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

"100,000,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

Sigortaian halk için müsait şeraiti havidir. (2). Uzak nidası (2). 

I Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında i 10 - Cilt (3). İade (3). 
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Acentası bulunmayan şehirlerde acenta araomaktapır. ıı _Lakin (3). Bir göz ren-

······~· Telefon: Boyoğlu-2003 ....... • • • gi (3). 

1 lstanb~I Belediyesi ilanları i' 
Sinema, Tyıı to n ,;:ı'r lıl· 

bly~t ımhn llnc Dariil'ııcc·zc mü 

fecti, \'C blleı muayene memur· 
tarının vazaifine dair talimat
namede Tyatro ve Sinama ve 
sair liibiynt mahalleri sahip ve 
müdürlerile işletenleri a!Akadar 
eden mcvıt berveçhlzir 11&.n 
olunur. 

1- Biletle girilmesi mutat 
olan Sinema ve Tyatro ve sair 
16blyat mahalleri Darül'aceze 
ser müfettiş ve müfettiş ve bilet 
muayene memurları men'J teseül 
nizamnamesinin 12 inci ınad· 

desinin hkrai müzeyyelesi ve 
mülga şurayı devlet heyeti u
mumiyesince müttehaz 16 tem
muz 333 tarihli karar mucibince 
bilılınuın oyunlar ve müsame· 
relerden yüzde on nisbet1.1de 
Darül'aceze aidatının ve Bel.: 

diye vergi ve resimleri kanunu 
mucibince i s ti fası !Azım gelen Be
lediye lı'ıbiyat rc>'mi nin tema men 
tahsil ve is tifasını aşajtıda yazılı 

olduğu Lizere te fti ~ ve muraka
be ve tetkik ve temin etmekle 
mükellef tirler. 

2- Eğlence mahallerinin 
sahipleri taraEından biletlerin 
satışından evvel damga idare
sine müracaatla duhuliye bilet· 
!eri damgalattırılacak ve bele
diye r~smi dahi tediye edile
cektir. 

Biletlerin eşktıl ve evsafı: 

3- Oyunl.ır da satılacak 

biletler dip koçanlı ve matbu 
olacaktır. 

4- Bileti erin üzerinde seri 
ve sıra numaralan ve hangi 
mevkiye ait dduğu ve satıla· 
cağı fiyat yazılı olacak ve lö· 
bi yat resmi Darül' aceze aidatı 
mıktan damgaıa .bulunacaktır. 

5- Damgalı olmak şartile 

1eri ve mA numaralarını havi 
kart şeklinde müsamere biletleri 
istimal olunabileceğı gibi cemi 
ianat kanunu mucibince ruhnt 
istihsalile müsamereler tertibine 
mezun olanların (Vilayet müra
kipliğince) damgalanmış biletleri 
Darül'aceze aidat damgaslle dam
galı bulunmak şartile ne şekilde 
yapılmış olursa olsun istimal 
olunur. 

6- Dip koçanından fekke-

dilmi ş bi r b ilet: aynı gün de 
satılın:7 addolunur ve ne sebeple 
olursa olsun bir bllet mükerrer 
istimal olunamaz. 

7- Biletler üzerinde yazılı 
fiyattan ziyade satılamaz ve 
müşteriden me\•ki farkı huna 
mahsus biletler verilmedikçe 
alınamaz. 

8- Markaların bilet gibi 
satılması memnudur. 

9- Sinema ve Tyatro ınli· 

dürleri kendi mallanna ve yahut 
oyun icra edileceği mahıllin 

müsteclrled tarafından yaptırıl

mış damgalı biletleri istimal 
edecekler ve diğer oyunlara 
ait biletleri satmayaclklardır. 

ıo- Localar miisteı;na ola
rak oyunlara girecek her zata 
mutlaka bir bilet verllecektir. 
Mesela yüz kuru~ fiyatı havi 
bl!et ile dört kişi yirmi beş 
kuru~luk mevkii işgal edemez 
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11- Muayyen remaşa l a ra 1 
mahsus ve üzerinde o yun un 
gün ü, tl rihi, nevi yazı!L dam· 
gayı hav i bir o yun s1hip yeya ı 

rnüstecirlerine ait biletler ba~ka 
bir zamanda aynı oyun mahal
lerinde diğer bir temaşa için 
sanlınaz. 

12- (Silrsajlt) biletler hti
mal edilrnı:z bunlar matbu bi lı: t 

gibi telikkı olunmaz. 
13- Resmi mahmata ın ı 

•us localar i,gal ed ildikçe D 
rül'aceze memurlarına bah~ r 

vermeğe oyun sahip veya ııı ib

tecirleri borçludur. 

14- Oyun kişelerinin önüne 
ve Tyatro ve Sinemanın münasip 
diğer bir mahalline satılacak 

biletlerin envaını ve fiyatlarını 

gösterir büyük harf ve rakkam 
!arla ya~lnıış tarifeler konulu 
caktır. 

• • * 
Eminönü Belediye şuh 

müdiirlüğiinden: Üç lira ce 
nalı:tl borcunu vermeyen <. 
beril taşta Vezir hanında 65 
No da ahçı KAmil Et nin hac
zedilen iki aynası 25- 12-930 
perşembe günü saat 14 de ma· · · 
balliıı de satılacaktır. Almak iste
yenlerin yevm ve vakti mez
kfırda hazır bulunmaları ilan 
olunur, 

1 ISTANBUI, VILAYETİ -DETERDARLIK il NLA 
Aksarayda Redif paşa konağında mevc 

ikiyüz küsur bin kilo tütünlerden bu ker 
satı~acak_ olan 2685 denk derununda 33~' 
kilo mamul basmaların sablmak üzere müza
yedeye çıkanlmışbr. Müzayede 21-12-930 ta
rihinden 25-12-930 tarihine kadar devam ede
cek 25-12-930 uncu perşembe günü ihale kılı
nacağından talip olanlann şeraiti müzayedeyi 
anlamak ve pey sürmek üzere Galata maliye 
şubesi tahsil memurluğuna müracaatlan. 

• • • 1 

Kazanç vergisi kanununun üçüncü madde- ı 
sinin 3, 4, 5 ve 6 numaralı fıkralarında yazılı 
mükelleflerden ticaret kanunu mucibince ka
tibi adilden musaddak ticari defter tutmak v 
pilanço vermek suretile gelecek mali seneden 
itibaren şirketler gibi vergiye tabi tutulmaları
nı arzu edenlerin kanunuevvel nihayetine ka
dar mensup olduklan maliye şube' eri kazaı 
memurluklarına müracaatla keyfiyeti tahriren · 
talep etmeleri lazımgeleceği ilan olu~ıir. 

• *- • 

Adalar malmüdürlüğünden: 
Satılık arsa No. 64 Agası sokağı ( Kınalıada vopur iskelesi yakınındadır. 

Oç sokak •ğzındıdır. 918 arşın ınıktannda olup tahmin ol u na~ kıvınct ı iki 
sene ve iki taksitte ls~ifa edilmek şmile 5()() lira 30 ku . J Ş 0 1.up birinci tabi· 
lbalel müteakip alınacaktır. Satı~ muamelesi l l-1- 9J 1 pazJr giinli saar 
boçukta Ad1lar malmüdürlilğünde aleni müzayede ile yapıl ac,kor. 

Ev~al tevazuu Mu~ürlu~on~en: 
Tophanede Cihangir camii şerifi kurşunlan ( ı G- !2·930 ) tarihinden 1 

( 10-1-931 ) tarihine kadar kapalı zarf usullle münakasaya yq z eJilm•şt r. 
Taliplerin şeraiti anlamak üzere her giln öğleden sonra lsranbu l r, kaf 
müdüriyetinde inşaat idaresine ve ihale tralhl olan ( 10-1 -931 ) cumme i 
günü aaat on dönte kapalı zarflarını idare encümenine usulQ dair siod: 
tevdi etmelerl 



BlN SÖZ 
BİR RESiM flNSiNE 

Jlilliy~t 

Gazi Hazret~rtnln l(ıratıarellal teşrifleri hatfbaıl.tındaa 

DO:a açılan Kundura ser&Jsinln resmi kllşadında hazır buluuııa zevat ve Kunduracı esnafı 

Vilayet Daimi encümeninden: 
nt mektepler için numunesi veçhlle lüzumu olan altıyllz ıu koğuı 

7-lı:lnunusanl·931 çarşamba ğünU saat on beşe kadar miluıkasaya konulmuş
tur talfpler!n yevmi mezkı'ırde vılı:d muayyene kadar lstanbul belediye 
merkezlııde idare! mabsusıda daimi encümene nı :hraatları. 

* • • 
BedeU keşfi 3416 Uradan ibaret Akvfran köy mektebi tamiratı 7·k 

unl·9SI çarşamba günü saat on beşe kaclu münakıuya konulmuştur. 
llplerln heyeti fennlyeden ebliyed fennlyelerlne dair alıcaklan vesalkle yev· 
mi mezkGrde vakd moayyeno kadar lstanbul beledlfo merkezindeki dairel 
mahıuea4a Daimi encümene milracutlan. 

• • • 
Bedel\ lı:etfi 1857 liradan lblreı Çatalcanın Çakılköy ve bedeli lı:effl 

~2, 10 lira olan Yaylalar köy melı:teplerinln tamiratı pazarlık ıuretile 28 
lı:Ananuenel 930 pasar gilnU suı on betıe ihale edilecektir. Taliplerin 
heyeti fennlyeden ehliyeti fennfyeslnc dair alacaklın vesaikle yevmi me:ı:• 

kUrde nkti muayyene kadar lstınbul belediye merke:ı:lndekl daire! mıbsu
uda Daimi encümene müracaatları. 

lslan~nl Deniz satınalına toınisJonun~an: 
11 Kalem makine mılzemesf 14 klnunusanl 931 çarşamba gilnU saat 

11 de ıçık mllnakasa ile ihale edilecektir. 
Dz. Levuım ambın Jb tiyıcı için yuklndı yazılı ll kalem makine 

malze .. eıl münakuaya konulmu~rur. 14 kAnunosanl 931 çarşamba günü 
11ıt ı J de aleni münıkısa ile teklif edilecek fiatlar muvahk görOldUğü 

takdirde ihale edileceğinden şırınımesinl almak isteyenlerin her giln ve 
v .rmek isteyenlerin ihale gün Un ve saatinde K11ımp3f1da Dz. Levazım 
ıaıınalma lı:omlsyonuna müracaatlan. 

razarlltla a~a~ ~olanJa ve tahnht 
tez~a~ı ınü~aJaası 

Aıı deniz ticıoreti mektebi mübayaat komisyonundan: 

-üccar ve esnafın 
Nazarı dikkatine 
Yeni sene için mübayaa ede

ceğiniz defteri kebir, yevmiye, 
kasa, bllAnço, Amerikan usulü 
defteri kebirle, sair defterl er ve 
kırtasiyenlzi lsıanbul'da Marpuç· 

1 
çularda 31 numerolu 

HACI MUHTAR KEHNEMUYl 
ve ŞÜREKASI 

• majl;azasından tedarik ediniz • 

GaJri nıü~a~iller 
Takdiri kıymet komis

yonundan: 
Esas istihkakları on bin lira

yı kadar olan ve yerlerinde 
zirde mımeroları gösterilen ka
rar suretleri bulunan arazi es· 
babı ga:;ri mlibadillerin yüzde 
iki nispetindeki istihkaklarını 
almak üzre 23 kanunuevvel 930 
Salı günü saat 10 dan iti
baren Galata'da Danüp hanında 
komisyona müracaatforı ililn o
lunur. 

Karar numaralan: 

662 663 664 665 667 

668 669 670 671 672 

673 674 675 676 677 

678 680 682 683 685 

686 687 688 690 691 

692 695 700 273 ~ '2 9 

]\ i 

ik ı 

H1latt ı l l ızıt çavuş mnhallasindo 
:-ok ~ı tı.l~ı ı G, 20 numaralı 

lı ın" sa tılıkar. 
, l bıram ı yanında bak· 

! ~!ll tl f' • rnüraca3.t. 

Mektep m :ı rangozh nesine lüzumu olan bir adet a~aç pulanya 
ı·~ kalınlık tezgahı maht halin yirmi beşinci perşe mbe günü saat 

on üçte pazarlıkla mübayaa edilecektir. Şartnamesi n i görmek iste
yenlerin Ortaköy"de kıl.in mektep idaresine ve pazarlığa İ > t i r ık 

edeceklerin de Defterdarlık binası dahilindeki iktisadi 1\!üess~s. lcr 

muhasebeciliğine yatıracakları teminııa mnvakkata makbuzunu !••••••••••••-.! 

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

Pazarhtla J~ı1~ane ve ~olap imali 
Yüksek baytar mektebi rektörlü

ğünden: 
lmal ettirilecek altı yazıhane. ilç dolap ve bir masanın 1!4 kA

nunUf·vvel 930 . çarşamba günü saat 14 de ihalesi icra k.ılınaca
ğııdan talip olanlar nümunesini görmek üzre mektebe ve yevml 
ihalede defterdarlık binasında müessesau iktisadiye mubayaa! ko
misyonuna müracaatlarL 

Şehitlikleri İmar Cemiyetinden: 
Edirnekapı ~ebitliğinde yaptırılacak parke ve şoı;enin ihalesi 

görülen lüzum üzerine 30 kAnunevvel salı günü saat 14 e tehir 
edilmiştir. Tallp\~rin Sirkeci"de Nemlizade hanında Nemlizade 
yazıhanesine nıüracaatlan 

lzınir ınekte~ler nıu~ayaat toınisJonoo~an: 
lzmir kız lisesinde yeniden yapılacak 16913 lira 53 kuruş be

deli keşifli banyo , binası 18 kil.nunuevvel 1930 tarihinden İtibaren 

yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya kunul
ıııuştur. 

Talip olanların mühendis veya mimar vesikalarını haiz olmaları 
l!zımdır. lnşaau11 şarE!arını görmek isteyenler her gün kız lisesine 

müracaat edebiliilef,'l!iale 6 kıl.nunusani 1931 tarihine müsadif 
salı günü saat 1 5 de lzmir erkek lisesinde müteşekkil komisyon 
huzurunda icra kılınacağından o gün ve saatte taliplerin Y. 7,5 
nisbctindeki teminat mektup veya makbuzlarını havi kapalı zarf
lardan ibaret teklifnamelerile münakasaya iştirak etmeleri icap 
edeceği ilı\n olunur. 

Orta mektepler mübayaat ı 
komisyonundan: L. ________ ;;... ___ _. 

' Ankara orta mekıeplerlçln 3-1-931 
tarihinde saat 15 de pazarlık sureti 
ile 2300 adet süpürge saım alınıca· 
tından yevmi mezkurde 0/ı 7,50 
teminat ıkçcsl ile taliplerin hazır 
bulunmılın. 

lsıan1'ul beşinci icra dairesinden: 
Mahcuz olup saıılmaıına karar 

veril .o 3 adet Kırım ineğinin 28·12-
930 tarihine müsadif paıar günü 
saat !Odan itibaren Üsküdırda At 
pazarında birinci arttırması yapıla

cağtndaıı yevm ve saati mezkQrdı 

mıballindeld memura mUracaat ey

lemeleri. 

Rakıya kıymet veren 
yalnız rayiha va lez. 
zetl defiil, kimyevi 
terkibinin saflyetldlr 
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BiR KAVUK 
DEVRIWI 

2tablo 3 perde 
Tarihi piyeı 

Yazan: 
Müsahlp Zade 

CelAI Bey 

T. 

Şebzadebaşı HilAI tiyatrosunde 
(Salı) günü akşamı saat 21 do 

(umuma) perşembe günü gUndüz 
Hat 15 te umuma ve talebeye: 
(Kın, koca, arkadaş) piyes 3 perde 
ve (Bravo rejisör~ grotesk 1 perde. 

Sahir operet~ Dümbüllü lsmafl 
O.kadar Hale tiyatrosunda bu akşam 
Halit bey miloamcresl Anastu var
yetesi Cemal Sahir bey Ramona 3p. 
D. l•mail el yalancının Mumu 2 p. 

Urfa vilayetinden: l crcume ve kopye burosu 
ı ~op ·>n hon - lhnkılar. Galata 1 nefis ve kimyevi lar· 

blkl en temiz rakıdır 

Pıngaltı sinemasında Bu ıkşam 
komik Şevki Bey rejisör Memduh 
B. Kınar hanımın iştirakli• ( Yabani 

SALI 
23 K. EVVEL 930 

·-~ 

Yeril malı teşhir eden dOkklln vltrtolerl arasında yapılan m~· 
sabakada birinclllgi kazanan (Olyon) mağazası ve )uri heyetı 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta: Galata küpril 

Başında; Beyoııu 2362 Şube 

acentesi; Slrkeci'de MiibUrdar 
zade bam altında. Teltfoo lsı. 
2740 

Trabzon birinci 
postası 

(CUMHURİYET) vapuru 
1!3 kAnunue,,vel Salı akşama 

Galata rıhtıınından Zongul
dak , lnebola , Sinop, Sam· 

sun, Giresun, Trabzon, Rize'ye 

kalkacak ve dönil,te Sürmene. 
Trabzon, Görele, Giresan, 

Ordu, Onyı, S1.msun, Sinop, 
lnebolu, Zonıı:uldağa aıraya
caktır. 

Trabzon ikinci 
postası 

. ( KARADENiZ) vapurü 25 

kanunuevvel perşembe akşamı 

Galata rıhnmından lnebolu, 

Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize Ho

pa'ya kalkacak ve dönüşte 
pazar, Rize, Of, Trabzon, 
Polatha ne, Giresun, Ordu; 

Fatsa, Samstiıı. lnebolu'ya uğ
rayacaktır. 

1 Mersin postası 1 
( KONYA ) vapuru 26 kıl.· 

nunuevvel cuma 1 Oda Galata 

rıhtımından Çanakkale, lzınir, 
Küllük, Bodrum, Rados, ·Fet

hiye, Finike, Antalya, Al:\lye, 

Mersin'e kalkacak dönUşte 

Taşucıı Anamora da uıtraya• 
caktır. 

Andifli, Dalyan, Marmaris 

Fetbiye'de akıarm~dır. 

COMPAGNIA GENOVESSE Dl-
NA VJGAZIONEA VAPORE 

......... ı .... .-mm.-1 
Yelkenci vapurları 
Karadeniz posta3\ 

V t vapuru 24 a an K. evvel 

ÇARŞAMBA 
günü akşamı ı 8 de Sirkeci rıhtı· 
mındın hareketle ( Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürraene ve fü ze isk.· 
lelerine azimet ve ııvdet ede· 

cektir. 
TıfsilAı için Sirkecide Yelkenci 

hanında klln acentesine mür•· 
caıL Tel. lstanhul 1515 

l uuı.:~ LEVAıVf LL'\fYE 1 
Hamhura-, Brem, Aııver~. 
lstanbul n Bahri Siy:ı.h ara 
sında azimet va ııvtl~t rounW 
zam postası: Hamburg,Brem. 
Stetin, Anvers va Hoterıiııın 
dan limanımıza mnvasa'.atı 
beldenen vapur:1r ; 
Atl11 vaparu 22klnunuevvele doğrU 
Oneı • 25 • • 
CbiOI • 81 • " 
Samoı • 1 Unuıluaaniye doğrU 

Burgu, Vıma. Köstence . ]{aJas 
· ve lbnll için limanımızdan 

hareket edecek vapurhr: 
Osteı vapuru 25-27 K. evcide 

tahmil de 
Samos vapuru 1 ·3 Ununusanıde 
tahmil de 

Hamborg, Breııı, Anvers, RoıerdaJJl 
ve Dançig için yakındı l!moAıınıJ· 

dan harekeı edecek va?urlor; 
Atlas vapuru 22-25 kdnunuevvel 
de tahmilde 
Chloı vapuru 31 K. e.vel · 
3 K.sanfde ıabm!lde ·de Ostes vapuru 7 · 9 k:Anunusanı 
tahmil de 

Yakında Rodos, Anvers, No· 
terdam ve Hamburg limanlıı1 
için hareket edecek vapurlar: 
Chios vapuru 31 Kfinunuevvel 
3 Ununusın!de tahmilde 

Fazl1 ıafs ı ! t çin c · ı ıtı~·1 ~ 
Ovakimyan Hanınd ı ka· 0 

1 mumt acenteliğine nı lır; ı · :ı ; .ı 
Telefon: Beyo~l ıı (J.\ 1 - u1 J 

Tunadan muvasalatıbeklrnen Capo Pino Jandarma im :ılatha ncsindel1= 
ve 

vapuru 23K.evvel Salı günü :Katan, 19480·2!76J 12kım serpu! 
) ık lbiSC 

NapoU, Llvum ve Cenovı ya tozluğu ile beraber yaz ı e ki• 
barelı.et edecelı.tir. bi';kl ve imallyesi yeniden pazarl;eol 

Ccnovadan mnvasalan bekle- mubayaa olunacaktır. Pazarlık a .,ı 
Ca V d 24 K 1 münakasa ile ikinci k~n un l 2 

nen po aonpuru .evve . il .. t 14deG<' 
Perşembe gilnf1 (Köstence)ye bıre- 931 pazartesı g nu ••a d• 

dikpış•d• Jnndarm• fmalftth;ıneslfl.d• 
51lt edecektir. B d . k "syoo 

yapılacaktır. una aır omı . 
ı.:apalı zarf usuüla münakasada bulun.~n .Urta-Diyınbekir yolunun 118 Birinci ve Uçilncll aınıl yolc11- mevcut şartname münderec111nı ·~ 

in ti :tilometrosundaki ( Kerıe~ ) deresı uz:rınde. Y•niden inşa olunacak Evkaf idaresinden muhassas mı- ]arı için tenzilitlı fiatler. lamak ve pazarlıj!;a iştirak erıtl 
1
• 

Kız ) facia 7 perda. 

( 1~207) lira bedeli keşifli iki gözlü kernerlı kArgır köprünUn inşasına mü• Or. 1 H SAN SAM 1 aumııın cu··zdan ve tatbik miibilrle• Ferah sinemada bu akşam büyük f 1 1 k 1 h üzere talipkrin teminatları berab• 
. b lunamıd•ğı anlaşılmasını b. G k k r müsamere eonatklr fnbri bey ( Kar- Fazla ta si At a ma ve yo c vı !Ath•o•· 

nakasa müddetleri zarfında telıp u 1 930 t ·ı · d ln•en müna• ono o aşısı rinl zayi eyledik hükümsüzdür. hamule için Galata'da Çinili rıham )erinde olarak jandarma imal iJjıl 
kasasından sarfı n ız ır ve f 5 k:lnunu<'·vc .. arı'\" en . itibaren bir ay Belsoğukluğu ve lhtillltlarına Mecllll evkaf reisi merhum Ali ıal yuvası ) komedi üç perde Ay- hanında ıcentası bulu dan lnıerconıi- sindeki komisyon. ınüracaaı arı 

ı d !. k 1 ki ı· h·lesi tekarrur ey emışrır. Ta\ip\er-'cn rıca s!nemıda ipek çorapl11 yann T 
1 

f 0ı , ınıır. ,A 
z~r ın ' ta ıp ç; «r;a pnZdr ı a • Y 1 d A k ·· ,... . . . .. mek ve dah• fazla izahat almak z:r u karşı pek tesiri ve taze aşı ır. efendi zevcesi Ayşe Sıdıka, ıkşamdan itibaren büyük mezaya nentale . şir etine mur.ıcaat • e on 
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