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Balkanlarda 
kararsızlık 

1Bütün ihtiyaçlarımız yeniden gözden geçiriliyor .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bir yerde sulh arzularından, Iht• ı t b•ti b l d ' 1 
~1a~mç~rei~~:~:~i~~~nbah~:~i ıyaç arın es 1 ne aş an 1. 

~~~i~~~J~;~%~~:~:~:::~~ Gazi Hz.ne refakat eden müfettişler 
c ba <> ırırsa demek ki, sulh teh 

~:ii~~~r~i~;i~~ ~:~:!:1~~~r~!: halkın ihtiyaçlarını tetkik ediyorlar .. 
Jenıek ki ortada bir ihtilaf ve 

Yrılık va;dr.Mevcut bir tehlike T • ı • t • d"l kt" M "f Adi" M ı· 
i bir bozukluğu görmek şüphe apu ış en esn e ı ece ır. aan ' ıye, a ıye 
ıı onu izale etmek için ilk şart • J • h kk d ""f tt" J • t tk"k t "J J kt d" 
•rdan biridir. Fakat ilk ve son iŞ eri a in a mU e iŞ enn e l a l l er eme e lr 
!art değildir. Tehlikenin a~ı! Gazi Hz. ne tetkik seyahatle-
. eınbaına gı·tmek ve oradan ıtı . .. . "-- . . .. .. nde refakat eden mufettışler 
"ren alınacak tedbırlen duşun h . . . . . 
llıektir ki, milletleri idare e- şe nm~zde ıcr? ettıklen temas 
en politikacıların marifet ve ~e tetkıkbl_e~e a.ıt rad~orların bir 
'~>areti, samimiyet ve sulh aş- ısınım -~tı~ışler ır. 
tı i~ın bir miyar bir delil Bu mufettışler meyanında 
\e~kil eder. ' olan Sıhhiye müsteşarı Hüsa-

b A d 1 meddin B. bilhassa yeni hıfzıs-
nalbuki asıl vrupa a o sun, h b.k 

&alkanlarda olsun bu şekilde sı __ hda kanu?un~n tat bı katını 
dUou'" 1 d Senelerdenbe goz en geçırmış ve tat ı atta . ' nen er az ır. d".f . .. k 1 b. 1< sulhtan, teslihatın tahdidin- tesa. u. ettıgı no san an tes ıt 
(en, harbın ilgasından, millet- etmıştır. 
er arasındaki iktısadı tesanüt- Hıfzıssıha kanunu 

len vesaireden bahsedilir, kon- Hüsameddin B. dün Sıhhiye 
~.eler, konferanslar toplanır, müdürü Ali Rıza Beyi ziyaret 
tilzel nutuklar söylenir, temen- etmiş ve tetkik mevzuu olan me 
~ler._izhar edilir, fak~~-~~'. te: seleler hakkında geç vakte ka-

?busten sonra gorurur kı, dar görüsmüş ve malfimat almış 
~~l!etler~ı: hayat v~ münasebatı tır. Hüsa.meddin B. müfettiş sr-

n~ıleşecegı yerde bıraz daha f:- fatile seyahat etmekte oldug" u i-
ala Efk' ··k ' b 1 cagı ~ır. a: su un u a .. cin bu hususta ademi maHlmat 
erde daha zıyade karısır. Gun b tm" t" 
~ectikc e artan iktısad( buhran eyan e. ış ır. 
Oevnelı'nilel ha ·atta bir itimat- . Te~kıkat esnası~da nazarı 
lt•Iık havası h usule getirir, ve dıkkatı celbeden bır nokt~ . da, 
~•ha yet bu ıımumi kararsızlık · Hıfzıssıhha kanunu mucıbınce 
·ıevıet adamlarının gayretlerine 6 yaşından 1'2 yaşına kad~r. o
karsı da umumi bir aHikasızlrk lan çocuklann yalnız terbıyevt 
Yand ırarak onların muvaffakı- mahiyette filmleri gösteren si
"ti kin r. art olan efkarı umu- nemalara götürülmesine müsa

it ve m üeyyedesini za'fa uğra- ade edildiği halde umuınl sine-
• r. ınalara gitmeleridir. 

Avn• a _ · · ·ktısadi Bu husustaki kanun ahkamı 
, n n sıyası ve ı b.k d "dd .. . 

azıyetindel:i endişe ve karar- nın tat ~. atın a sı et gosten-
lılık B .ıl ·anlarrla da ~amamile !erek musamahaya meydan v~ 
~issedilmektcdir. Balkanlılar is rilmemcsi tekarrür etmıştır. 
1~ıkleri kadar, Balkanları mu- Bazı sinemalarda geceleri de ço 
~adderatında yekane amil ol- cukların kabul edildiği görül-
'lıak iddiasında bulunsunlar, is- müş ve müsebbipleri hakkında Reis/camhur Hz. ı !;sat mnşavirl Şefık ·Beyden izahat alıyorlar 
~dikleri kadar, "B":~~?ı:~ar Bal takiba:a başl~n~ı~~ır. • vattan M~arif umum~ n:ıüfettişi Gazi Hz. nin çok ehemmiyet-

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

Gazi Hz. -'il Tasarruf ve iktısat 

IIsmet Pş. cüma günü mü-Gazi Hz. dün Dolmabahçe 
deki dairelerinde meşğul ol
mu:ılar, ziyaret için kimseyi 
kabul etmemi§lerdir. 
Müşarüileyh Hz. dişlerini 

tedavi ettirmekte bulunduk
larrndan daha bir kaç gün dı
:ıarı çıkmıyacaklardır. Reisi 
cümhur Hz. nin ne günü Edir 

1 
neyi te:ıril buyuracakları he
nüz mallım değildir . ..:;:... ____ _ 
H. F. hey' eti 
Tetkikatını dün 

ikmal etti 

him bir nutuk söyleyecek 
Başvekilimizin nutku memleketin 
her tarafında dinlenebilecektir. 

Dün Kazım Pş.nın 
riyasetinde 

içtima edildi .. 
lkbsat ve tasarruf haf

tası için büyük hazır
lıklar görülüyor 1 Hey' et Reisi Ali Beyin 

beyanatı 
Halk fırkası İstanbul teşkila . ~kara, 8 ( Telefonla ) . 

tını tetkike memur heyet tetki- ~ıllı ı~tısat ve tasarruf cemıye 
katını bitirmiştir. Dün heyet re- tı 12 ~anunuevveldc baş~yacak 
isi Ali B. kendisile görüşen bir olan ılk. ~sarruf ve ye_rlı mA_lı 
muharririmize bu hususta şu haftası ıçın ~azırladıgı ge~ış 
mah1matı vermiştir. P~?~:amı_bugun sa~~ on y~dı~e 
"-Tetkikatımızı bitirdik. Buyuk Mıllet_Meclı~ı Reısı Ka

Ocak kongrelerine ait listeyi zım Pş. nı~ rıyasetınde to?la
hazırladık. Kongreler bir iki gü nan .~u~m merk~z . heyetme 
ne kadar başlıyacaktır.,, tafsılatı ıle arzetmıştır. 

Ali iktısat 
Meclis encümeni 
dün de toplandı 

Takarrür eden programa na
zaran hafta içinde mektepler a
rasında, camilerde, halkın top
lantı yerlerinde yapılaca~ ol~· tr yapmaktadır. Haftanın deva
propagandanın_ ve t~.z~_huı:~erın mı müddetince her akşam Anka 
muvafık oldugu gorulmuş ve ra radyosunda halka hitabeler 
takdir olunmuştur.Hük~!11~te ri verilecektir. İlk hitabeyi B. M. 
yasett~ ta~arrufa en bu:rı~k .e- M. Reisi Kazım Paşa ve mütca

Ankara, 8 ( Telefonla ) - hemmıyetı veren Başvekılımız kiben İktısat vekili Mustafa Şe 
Ali iktısat meclisi encümenleri bu haftayı cuma günü Türkoca . ref Adliye vekili Yusuf Kemal 
n;üzakereleri?e de~aı:ı .eıı:ne~te ğ! tiyatro salonunda verec~ği M;ari~ vekili Esat, • cP.miyeti ı~ 
dır. İhracat tıcaretımızın ınkışa bır konferansla açmak suretıle umumı katibi esbak ıktısat ve
fı tedbirlerile meşgul olan encü vatandaşl<Uın bu hususta bir kc kili Rahmi, Türkocakları mer
men bugün ~ğlede~ e~e_l . Kü- , re daha nazarı dikkatini celbe-1 kez heyeti reisi Hamdulalh Sup 
t~hy.l'.a me~ usu Nıyazı Alı B~- d~ce~.tır. İsmet Paşanın ~um~I hi Beyler yapacaklardır. Bütün 
yın nyasetınde toplanmış, mu- gunku nutkuna ehemmıyetı mektepler aldıklan tamim muci 
zekerye devam etmiştir. Öğle- mahsusa atfedilmektedir. hince bu haftanın mesaisine isti 
den sonra bu komisyon da 928- Nutkun kabil olduğu kadar rak edeceklerdir. 

ı nlılarındır.,, fomı~lu~u. ~ek- Sıhhıye muduru ne dıyor? Hasan Alı B. de şehnmızde Ma le takip ettirdiği bu mesele için 
,fr e~e durs~nlar, şı~~ıkı sıya- Sıhhiye müdürü Ali Rıza B. arif dairesinde tetkiklerine de- mühim bir rapor hazırlanmış- • 
1"\ı \le ıktısa?ı şart.ı_ar ıçınde Av- demiştir ki: vam etmekteQir. Hasan Ali B. tır. Raporda memleketin bu es-
10 l>anın tesır ve nufuzundan ko- - kanunun 167 ·nci madde- Millet Mekteplerine ait raporu- ki, müzmin ve tahripkar derdi
~rı~olay k~ul~~~.aca~l~~~ır. sine nazaran 12 yaşından küçük nu hazırlamıştır. Halkın Millet nin esbabına layık olduğu ehem 
ıu A.anların u~kn u s a u 

0

1- çocukların sinema, dans salonu mekteplerine rağbeti gittikçe , ıniyetle temas edilerek halkı 

bütün Türkiye mekteplerinde Camilerde haftanın birinci ve 
ve memleketin her tarafında son günleri olan iki cuma gü
dinlcnmesini temin için postal nünde de tasarruf ve yerli malı 
ve telgraf umum mildüriyeti o- 1ımevzuları ile alakadar hutbeler 
cak tiyatrosunda radyo tertiba- verilecektir. 

, vrupa statu osunun esas ı b "b' 1 •. 1 . d y İ b 1 b h ·kl · 
lııısu 1 d b. · t !'ki · edildi ve ar gı ı yer ere gelin mesı artmakta ır. alnız stan u - mura a acıların tazyı erın -
.. r arın an ırı e a n k b 1.. d 1 ·ıı d 1 . d d d k ak 1 . b" ~ne göre, Avrupa statükosu c. •. ve k ad u u me:ınu. ur. 2 kyaşı- ;rıı. et -~san~~rıne . ev~m e ~n ~n urtarm çare en tes ıt t . 
j,•lındaki cidallerin tabiatile nd~ 

1
a .afr ço~u ar ısb~ anc.a gün e1ndn_mı tab~ 

1
,ooo ı mutccavız o unlkmuştur. li • 

q.alkanlara da sirayet edece- _uz erı. e~nı ':'~ ter ıyevı çocuk o ugu !es .ıt o ~n!11uştur.. • raz ta matnamesı 
~.~ne •üphe edilemezdi. Ve gö- fılmlerı gorebılırler. İskan ışlerının tetluki Para ikraz eden küçük mües 
~llliiy~r ki Avrupa devletleri, Kanunda tasrih edilen mem- Dahiliye vekaleti müfettişle- seselerin ihtikarlannın önüne 
1htilafları~! cidal için daha mü- nuiyete muhalif hareket edenle- rinden Necati B. İstanbul mınta geçmek üzere bir talimatname 
~it bir zemin olan Balkanlara rin cezası bir aya kadar hafif kası iskan muamelatını tetkik çıkanlacaktrr. 
~Ştnil etmekten çekinmiyorlar. hapis ve 50 liraya kadar cezayı etmiş başlıca noksan ve şika- - Ziraat müdiriyetleri de İktı-
t e her zaman olduğu gibi tek- naktidir. yetlerl tesbit etmiı.ıtir. sat vekaletinin tebligatı üzerine 
~•r gene kozlarını buralarda Kanununun emrazı zühreviye Tefecilikle mücıadele bu mesele ile ehemmiyetli suret 
. aylaşmak arzusunda bulunu- hakkındaki mevaddının tatbıkr Gazi Hz. nin tetkik seyahat- te meşgul oluyorlar. Bazı sarraf 
Yorıar. için talimat bekleyoruz." !erinde esaslı tetkik mevzuları lann maaş cüzdanlarını ele geri M 'f f • • • " --ııka lçtımaa r/yaut tdtn lktısat 
. <\vrupadaki muhtelif siyasi aarı mü ettışının meyanında murabahacılık ve rerek müşkül vaziyetler ihdas ~ k.ll M 1 1 ş 1 8 'lıtiraslar Balkanlarda da kü- faaliyeti tefecilik meselesi de bulunmak- ve halkı izrar etmeleri şid-

9 
. e 

1
, ~sa a .er.e • ey tk.k 

1 ~it ıniky~sta temsil edilmiş bu Gazi Hz. ne refakat eden ze- tadır. Devamı altıncı sahifede 92d tıckarı !11uvazenı1sını .. te .. tı 
·ıın B lk 1 d d e en omısyon aza arı muş e-
~ ~ak~_ad~r. • ~ an ar a a D h • 1 • v k ı d b ı 1 k rek bir içtima yapmışlar ve her 
-arg\inku sıyası nızamın taraf- a 1 ıye e ı· ı· e ı·z stı• ... az iki komisyonun mesaisini tet-
taı!arı, aleyhta.rl?rı ".ardır. Bal- - .I• kik etmişlerdir. Bu içtimaa Mus 
~ larda da mılliyetı hudutları k k · tafa Şeref B riyaset etmi~tir 
ın tashihini, izzeti nefsi yarala t t t • t t ki• fi • . · · . · 
~~~~~~:r~~~ıti~~e~~~~r~~:~ za . ~ ) a yapıyor.. e ~en A~::;,~ ~~~aze~~~~ye 

T. Odası Gazi Hz.ne veri
lecek raporu bitiremedi 
Oda, raporun sanayie ait kısmın1 

dün ikmal etmiştir 
Bu kısımda Sanayi ve Maadin Bankasının ıslahı 

lüzumundan bahsedilmektedir 

hayat icabı şudur kı, ayrıı ıstı Ş ••k •• TE B 260 "} l" muvazenesini tetkike memur A 
~ilırıete müteveccih olan kuvvet u ru ıı.a ya • mı yon ıra li iktı~at meclisi encümeni 1928 • ı 
.r. arzular daima birleşmek, .. • .. teklif ediyorlar senesi tediye muvazenesi tetki-

;•ribirine yardım etmek ihtiya- M }I _ katını ikmal ederek heyeti umu 
~ını duyarlar. Komşuları ile baş Ü Kİ teşkilat ile miyeye sevketmiş ve bugün ya-
~şa uyu~amıyan milletler, u- inzıbat, Belediye Maliye Vekili iyileşince pılan umumi içtimada mezkur 
d ltta kendilerine zahir görünen temaslara başlanacak seneye ait tediye muvazenesi 
1ıı'11let1ere ,el uzatmaktan çekin işlerini tetkik ediyor ANKARA 8 _ Yeni bir tesbit edi~mi~tir. Türk i?r~cat 
, CzJer. Bu takdirde muamma- AI ' k" .. 1 1 eşyasmın ınkışafı çarelerını tet-
•r K k J d d man grupu._şose ve opru ::r kik etmekte olan encümen me-
r • ıneseleler daha muğlak ayma am ar an a kanununa muzeyyel kanuna .. e devam etmektedir. En-
11 • k" ~- ·1 d' ' b" • h t al d ·· "d b. · · d d ki saısın a .'~ ıl alır. Bir ..... ı • ıgcr ır ıza a ın ı musten~ ~n -~n~cı erece. e cümen bu hafta içinde tetkikatı Gazi Hazretlerine arzedilmek lamadığr ve umum sanayie ınıi· 

ı 7ı1ı doğurdur, fikirler ve reali şoseler ıçın hukumete 60 mılyon n ikmal edecek ve ihzar edece- üzere Ticaret odasında hazırla- ' fit olacak bir hale ifrağı icap et-
'~ er biribirlerile çarpışır, ve va- Dahiliye vekili Şükrü Kaya liralık bir teklifte bu!unmuştur. ğ: raporu gelecek cumartesi gü nan raporun kıraet ve mütalea- ' tiği kaydolunarak temini • te· 

•• 
1
hte bugün olduğu gibi bir ka- Bey, dün sabah ta vilayete gel- Grup bu şoseleri on senede nü toplanacak olan Ali iktısat sına devam edilmektedir. Dün 1 menni edilmektedir. 
ar miştir. Vali tarafından kaza kay 1. · h · · · 1 

d SızJık, bir emniyetsizlik vücu makamları vekil beye takdim 
0 

yapacak, parasını sonra alacak- mec ısı _eyctı umumıyesıne ar- yapılan Oda meclisi içtimaında Bugün bir içtima daha yapılı 
~ ~el~r. Bu kararsızlığın başlı- lunmuştur. Şükrü Kaka Beyin tır. ı zedecektır. · raporun sanayie temas eden kıs cak, raporun ticareti bahriye} e 
·~.il~.ıllcrini ayrıca mütalea e- riyasetinde yapılan içtimada Şakra ;. .. , .ı Bty • B. M._ Mecli~i şose inşaatı i- ~i~i-~Ü;e:ici;-~'k-..:;-;;;;;;;ı:;_ mı okunmu~~ur. _Bu kısımda b~l 1 

müteallik ~ısını _okunac:ıktır:~u 
''~ız. yeni mülki teşkilatın görülen da ali . . E . . _ çın 60 mılyon !ıraya kadar olan 1 ba•lıyacaktır. hassa sanayıın hımaye ve teşvı- kısımda tıcaretı bahrıyem:zın 

v muavını, mnıyetı umu t h . t h"k' f b' f na T k. . . . ed t db. 1 d b .. k.. . . h··ı· d"ld" 
Zeki ME:JUT faide ve mahz;ırları hak~ında miye müdürü, polis müdürü, be a sbı~~ ı ~ um

1
.he.m _ır_ ırma~a ı Birliğin ilk teklifinde bu pa· ıhıçın ıcabpah ed~I e k~r er en ~a ugun u va!1yetı. bu a

1 
s? e ı. ı.k 

kaymakamlar ızahat vermışler- Jcdiye muavini içtima etmişler- v~rGe ı.mesı sakl~f.ıybetını 1~chı:m:ş- ranın 100 m:lyon lirasının nafıa 
1 
ra atenk d" se ı me

1 
e •.. ~eı:ma- dten 1so~r? tıhcaret~ a_ 1rıyemız rı 

~.Walemberg gitti 
Sabık İsveç sefiri M. Wa

; -~·~rg dünkii ekspresle Nice'e 
, • · c, et ct:niştir.M.Walemberg 

c te bir iki av kalacaktır. 

dir. dir. !'·. rupu? te ı ı u sa a ıyete işlerine tahsisi, 100 mi!yon Jira- j ye ve _re ı mevzu ~:1 uzennde ~rt ~nnın us~sıyetı, ve düşü-
Netice itibarile eni te kila- Bu ictim d v .1 . ıstınat edıyor. sının da nakden ikraz edilmesi, eheırmıyetle tevakk~f olunmak nulebılen tedbırler kaydolun-

.. . Y. ş .· . a ~ e~ı be_y beledı . . . . tadır. Sermaye bahsınde Sanayı maktadır. 
tm halka mufıt ve faıdebahş ol- ye ve ınzıbat ışlerıne aıt izahat Malıyc velul:ne İsv•çrede 200 vardır. . 1 • 
dug·u go··ru .. lmu .. stur·· 1 ~tı Ş""k .. K B ·1 ı· 1 k b' t k'.'t b 1 Grun bu e·a•ı muhafaza et ve Maadın bankasından da hah- Raporun bu kısmında ıhra .. • . a mı~ r. u ru aya ey not- mı yon ıra ı .r e "' e u u- ,. • , · . h 

1
A • • 

Dahiliye vekilinin evvelki ı lar alarak icap eden hususatı j nan sigoı·ta!ar birl:ği, Saracoğlu I mek~e beraber teferrü3ta ait ba- sedilmekte, bu bankanın bugün cat ve ıt a at emtıamıza, ıhra
gün vilayeti ziyareti esnasında vekalete yazmaktadır. Şükrü Beyin tam-ımcn iyileşme 

1 
zı teshili:t gösterccekir. kii :;ıekli ile sanayimize müfit o- (Devamı altıncı sahifede) 



~iLLiYET SAL! 9 1930 

Sulta· amitl HARiCİ HABERLER •• f.,~~t 
M. Meclisirıin içtimaı Tahsin Paşanın Ha·ııratı.. -

!!lll .. 1a1 ....................... İİİıı............ -=""' .......... lngilterede milli siyaset 
No: 107 Beş kişilik bir kabine teşkil ve borçları tecil etmeli! Vefat eden mebusların hatıraları 
'"'l d k \ f taziz edildi 

1 ~e e_ço 1·urna Cl varmış.,Derde çare 1 Ecnebi matbuah l idam ' ANKARA,8 A.A.-BüyüklüzerineKazımHüsnü (Konya) 
. _ ••• Millet Meclisi bugün Reis veki- ve rüfakasının Musa Kazım Be 

(Tercume ve iktibas 
hakkf mahfuzdur.) 

S Y ıd ·ı • } A lk li Nurettin Ali Beyin riyasetin- yin cenazesmın memleketine 
uikast için 1 ıza ven en 1urna - Fırkaların fevkı.nde mer: ~nın u: Rusyadaki su~kastçı de toplanmıştır. Milli müdafaa nakli ve masarifatının Millet 

5014 t mUml Siyaseti vekaleti 1930 kara bütçesinde Meclisi bütçesinden tesviyesi 
ların yekunu idi . bir siyaset lar mahkum old~ on bin liralık münakale yapıl- hakkındaki teklifi müttefikan 

Amerika Cümhur reisi Mr. MOSKOVA 8 AA Al' ması ve hudut sahiller sihhat kabul edilmiştir. Merhum Mus3 t il d ·ıı· b. k b. •· k h. d · · - ı 
kinli~. 1te'.e -~ ~1 .ı. ı ır B a dıne Hoover ın ?ndgreye bahıtapde en mahkeme Ra~in, Laritchcif. müdürlüğü 1930 bütçe kanunu Kazım Beyin çocuklarının lise-

teş ı en sunı uyor. un an beyannamesın en se en T h ' k . ile sarfma mezuniyet verilen !erde meccanen okutulma3ına 
b" .. dd 1 M D nald 1"T " · d - b c arnows y, 
kaırb~u . edt ebvv

1
e acf ko ka ı empsd gaz.~te1sı dy~z ıgkı .. aş- Klinokoff ve Fr .509 bin liranın 672 bin liraya dair teklif de bütçe encümeniııC 

. ın~sıı:ı- ~ .u unmuş, .a at _ I makale e ezcum e ıyor 1 • doroff'u idama i~~ağına ~~ir k~nun ~~y!hal3:rı verilmiştir. Tababet ve şuabatı 
bınerun ışsızlık meselesınde ta 1 "B l"k b nn mesinde K · ff butre encumenıne hukumetı- sınıfları kanununa bir madde 
k. . - · h h k . k" . u sene ı eya a ve oupna ,, , 
ıp ettıgı attı are etı ten ıt c·· h · · h""k' t" M""tte- s· · 0 ' mizle Almanya hükUıneti ara- tezyı"line dair kanun layihasınır 
d k 

. ·r . 1 M 1 um ur reısı u. ume ı . u ıtnıne ve t- , 
e ere ıstı a etmıs o an os ey . . , · · · b.. \ d kt d"l · d · ·· · · ik" · ·· k · ·ı k . - . . ı hıdenın umumı sıyasetının u- cha'yı 10 sem sın a a e ı en ıa eı mucrımın ıncı muza eresıne geçı ere 
tarafından ahıren neşredılen bır ··k 1 ·· · d te ·akkuf h hl ·'•r v~ Romanya hükO.metile mezar kanun kabul olunmuştur. Mec· be h kk d d .. 1 yu esas arı uzerın e ' apse ma <... • , 

. yanname a . ın a. un ge en j etmek ve Waschington hükilme etmiştir. ltldarın muhafazasına mütedair !is perşembe günü toplanacak· 
bİır ~lelgraft.~ ~-;fı ı:ıalumat var. tinin hattı hareketindeki hedefi [Sovyet "'··~ itilafnamenin tasdiki hakkında- tır. 
ngı tere buyuk bır buhran ge- . . · - ··. k" k ı· "h ı · ld ki H'k" ı k · · 1 T b fk' 1şaret etmek fırsatına malıkır. ya beş senelık ı anun ayı a arı aıt o u arı a ım er anunu 

çırıyor. ~gı ~z ı:nadt uat .~e e a Cümhur reisinin beyannamesi bir programla encümenlere verilmiştir. Eskişe ·~ 
n umumıyesı gun en gune ar- • b' 1. 1 . d 1 h" b' Ar Ul · Be · b ANKARA, 8 A.A. - Büyiı · 
ta 

. . 1 1 "d k" b h ayan ve me usan mec ıs enn e bütün kuvvet ır me usu ı vı yın v~- M"ll M ı· . . b ,,. 
n ışsız er e sanayı e ı u ran . . . .. .. k f k . . . . - t h kk d k" b k"let tesk ı et ec ısının ugünkü tor 

·ı - ld"" H" .. 1 . b" kı ıkı huyu ır anın vazıyetını ve faalıyet :a ı a ın a ı aşve a e ı e meşgu ur ıc şup 1esız ı . . · k · k !anısında ha'kı"mler kanununıırt 
-ı d İc -bT d h bilhassa değiştırmiş olan son ın membalarını iş- , resı o unmuş ve rıyaset ma a- . 

nkadsag am ır. ım kı dır ab .. a ük~e tihabattan sonra ilk defa kongre !etmek iç.in uğ- ı mından Konya meb'usu Musa 37 inci muvakkat maddesiniıı 
a ar zaman, ne a ar uy . . . "b ·ı b 11 P f . K' B . d t d . d"I k ·ı h kk d k" l ı· ·ı.a· .. k"l' k .. - .. b"l ye hıtap etmesı ıtı arı e e' e- raşırken bu umu- ro essor Ram"·' azım eyın e e avı e ı me ı gası a ın a ı 'anun ayı" 
muş ı ata arşı gogus gere ı e- . • . . . . _ t ld - v· d k d" · ı B ka· 
cektir. Fakat sog· uk kanlı İngi- nıvordu. m~ faalıyetın hır suı kasta ııgra- e o ugu ıyana a en ısıne sı ruznameye a mmıştır. u 
!izlerin memleketlerinin bugün- Siyasi noktai nazardan be- dığ~ h:ıber alın.dı. K_ aç haftadan yapılan ameliyat net;cesinde ve- nunla ilgasi teklif edilen mad?' 

b b t k ı ı f fat eylediği bildirilmiş ve her hakimler intihap encümen'nıJI 
kü vaziyetini tasvir ederken kul ,· yanname bazı mertebe inkisarı . e~ı ır a. un ı en ge .en en ve ht d ı b k t t ;!<is!nin hatırasını tazizen bir sa temyiz mahkemesi reislerindeJI 
!andıkları kelimeler pek bedbi- ı hayale sebep 01.ı;ıaktan 11'.e;i k~l 1 

• ısas a am arı · u suı as ı er niye kalkılması teklif ve kabul bir zatın riyasetinde vekalet 
nanedir. 1 mamaktadır. Cumhur reısı, hu- t.ıp etmek ve ha~ıçten beş sene-

Büyük dertler karşısında bü- kilmatı Müttehide dahilinde bil ~~ programı akım ~ırakt~rmak edilmiştir. Söz alan Konya me- müsteşarı ve üç temyiz azas:ı.: 
al ı ı b ı ı b'usu Refik Bey bir nutuk irat zat, ceza ve hukuk işleri müdıl" 

yu .. k çareler aramak lazım geldi •hassa tesiratını göstel'en cihan ıçın ç ışan ar a ır eşmış 0 - d k Al" Ul · M 1r· tC' ak! ki" d h e ere ı vı ve usa -.azım rü ve teftiş hey'eti reisinden 

.. 
.... ... 

... -

( 

> • - -
ğine nazaran bazı İnzilizler de iktısadİ buhranından bahsetmek mk a md~l~nunl mdev Mm he mku a ... eylerı·n bu eıun· ak' bet ve zıya k · ı §-

Abdnthamil de~rinde su/kası münasebelile Serkldoriyan ku/übünlirı ·ıı· b" . k" d" eme e ı ıyor ar ı. u a eme , u , - şekkül edeceği hak ındakı 1 • 
kömar/Dk ve sahrıncından rıkurılan bomba'ardan biri ortaya mı 1 ır sıyaset ta ıp et te ır. k h ı Id M ı 1 ı - ·ndan dolayı ali meclisin his- kimler kanununun sekizincı 

mek fikrini atıyorlar. Milli siya 1 • • • • pe eyecan ı o u. azn~ ~r '. • .. 
Sultan Ap. tülhamidi müteesı ... 1 k· \ Temamıle sıyası olan mesaı- hariçten bazı Fransız ve İngılız sıyatına tercuman olmuş ve mer maddesi yerine temyiz mahke· 

l ~ 
set şu o aca . d" . . M H h 1 .. k k ı . . t . c·· h . k . ge sir ve iğzap eden şey cinayetin 

1 
t .

1 
. b .. . . le az temas e ılıruştır. . oo- devlet adamlarının da bu terti- um arı yu se şa 1sı mezıye mesı um urıyet mer ezme 

dahl.lden el tutulmayınca ikaıl ı ngı terenın ugun ıçın -, c·· h riyasefne intihap b la l'k d Id - .. ı d" ve memleket ug·rundaki kıymet !inciye kadar saHihiyetleri kan~ 
de bulunduğu müskiliitı berta- ver . ~ ur. h ı. .. k"l at a a a ar o ugunu soy e ı I • f ı· f d k' 1 ki b ı 

mümkün olamıyacağı zehabile 

1 

f· k. . • 
1 

edildığı şeraıt asebıle muş ı Rusyada halk ve matbuat bu t:- · aa ıyet ve e a arı arın- nun sekizinci maddesinde tes 
1 

h b ku t ra etme ıçın mevcut - arne e, · d" " d b h d k M KA olunan encu··meru·n mu··steşar jle bu zan ve ze a ına vve ve- 1 f k' h .. fi ka 

1

, bir vazıyette ır. maznunların bir an evvel muha an a se ere usa azım 
ren jurnallardır. , mu 1a aza ar, a rar - uç r - k ı · b" · ·ı k "dd tl" Beyin cenazesinin çok sevdiği zat, ceza ve hukuk işleri müdii' 

h·ı s·· nın noktai nazarı ayrı ayrıdır. "Temps" bundan sonra M. ~me en ıtırı ere en şı e ı l k . ki" "d k len"le teftı"ş bey'etı" reı"sın· de te-Evvelce yazdığun veç ı e u İ . . . . . . . bır surette cezalandınlmalannı mem e etme na ı ve gen e a 
leyman Şefı'k, Hu··snu··, İ.smaı"l ktıdar mevkıınc!" bulunan bır Hoover'ın ıkı sene evvel hır re- . . d ş· d" alık .. lan i-oruklarının meccan~n talı- rekküp edeceg·ine mütedair J11~ 

h ""k' t b f k ı J b" · . d · ·h d"ld""" · ıstıyor u. ım ı m eme muc ,, " • ve Fehim Paşalar ve saire taraf u ume u ır a ar an ırıne falı devnn e ıntı ap e ı ıgını, . . • • sillerinin teminine meclisin mu vakkat maddedir. Bu suretle se-
larından verilen jumallarda bu mensup oluyor ve kendi fırkası- kendisinden bu refahı inkişaf nml_en en agı~ surette mahkum vafakat ve tasvibinden emin bu kizinci madde mevkii meriyetı 
işte dahKİ bir ihanet şebekesi ı na göre. iş görüyor. Bu suretle ettirme~ }~i? sihirkar bir ~esir etmış demektır. lunduğunu söylemiştir. Bunun ' girmektedir. 
olduğu ihsas edilmesine mebni ortada'kı derde ça;e bulunmuş bekle11;dıgın~, f~~at bunun ı~tı- Maamafih bir ihtimale göre 
komisyonu mahsusa o yolda ta- Suikastçılardan Suikastçılardan ?l~uy?r. t,Ialb~k..1 ~u :ırkaların sat kaıdele.1'1 hılafın~a ol~ugu- idam mahkUmlarımn cezası talı 
limat verilmiş ve işin bu nokta Manok O/oyaıı Ma OK Keçiyan ış.tıra~ı~e bır mıllı h~ku~~t ~et nu kaydedıyor ve dıyor kı: vil edilecektir.] 
dan takibi ve İstanbulda bulu- k k f d 1- b 1 kıl edılır de ortadakı muşkılat · "Beyannamesinde teşrih et- ------

ont ban tara ın an stan u - k · f k" d ı · nan taraftarlarının ve veliahtın d K d" L" be . d" fırka no taı nazarının ev ın e tig· i vaziyet itminan verecek gı-
. f a re ı ıyone şu sıne te ı- ·ıı· b" · 1 · ·ba · . adamlarının ve mühim birse a- . 1 d . 1 1 mı ı ır sıyaset e nazarı ıtı ra bi değildir 180 mılyon dolar 

ret mensuplarının takibi emir yesbı em! ro uhn ~gu !da~ aşı9rn00
1

0ş 1 alınırsa dertlerin çaresi buluna- tahmin edilen Hakiki bir açık 
l H .. k' d h"ld ve un arın avı o ugu _ .. . d.1. B .. . . . 

F ransada kabine 
buhranı buyru muş un arın a ı en frank rnerkumanın müracaatle- cagı umıt e ı. ıyo~. u~~ ı:nun~- vardır. Tahının edılen mıktar-

şüphesini hisseden ve öte
1
denbe ri üzeriae tesviye olunmuş ise k:ışa etmek. bı~e aı~. degıldır: Bı- 1 dardan eksik olarak varidat ~55 PARİS, 8 A.A. _ M. Bar

ri tahriki evhama hizmet e te- de en son olarak gönderilen z~~ b~ vesıle ıle so.ı:Iemek ıste- milyon dolardır. Fakat varıda- thu radikal ve radikal sosyalist 
mm menfaate çalışan kimse- 5000 frank için müracaat vaki dıgımız şey su?ur kı beyanna- tın azlığı harp borçlarının faizi fırkalarının hattı hareketi mu
l~r ·damen dermeyanı tezvirat olmadığından Pariste tevdi et- me neşr~den Slr Oswald. Mo~- ve yapılan tasarruf ile temin e- va~ehesinde kabine teşkilinden 
olarak jurnallar yağdırmağa ve miş olduğu kims~den hüviyet ley kendinde çok hahse~ılen ~ır dilmiştir. Buna rağmen Cüınhur sarfi nazar etmiştir. İstişarele
işi dallandırıp hudaklandırma- ve ikaır.etgahların-n tahkik ve meb'ustu.r. Orta!a attıgı teklıf- reisi yapılmakta olan büyük iş- rine devam eden M. Dumergue 

Buhran devam ediyor 
Fransız kabinesini teşkHe henüz hiç 

kimse davet edilmedi 
Paris, 8 (A.A) - Gazeteler 113 aydan~eri M. Tardieuya ~: 

radikallerin temerküz kabinesi dıkane muzaharet eden bır g . 
teşkilini gayri mümkün kılan pu ihmal edemiyeceğini yaı 
marin grupu aleyhindeki hattı maktadır. 
hareketini teessüfle karşılamak Paris, 8 (A.A) - Reisicii111~ 
ta ve hükumet teşkiline davet hur M. Doumergue M. LaV3 

olunacak her hangi bir şahsın nezdine davet etmiştir. 
i';a tehalük göstermişlerdi. iş arı zımnında müstacel telgraf lerle yemden alaka ve merak !ere devam içip mesarifin tezyi- yeni kabinenin teşkili vazifesini 

5014 ~me yazıl~ış .':e ~ak~t mürselü uyandır.:ı-cak~ır. dini istiyor. Bµ suretle işsizlere M. Pierre Laval'a tevdi etmiş- y . k lar B t ki ki r 
Bu bapta bir fikir hasıl ede- ~l~yhler gıbı mursıllen d~ esrar ~şagıd~_kı tele~~aftan a,nla- yardım edilmiş olacaktır. Fakat tir. Mumaileyh kat'i cevabını eni an un a a 1 a •• 

bilmek için ehemmiyetle kayde ıçınde koybolmakla tesvıye olu şıldıgına gore İngılız mebusu . hazineye yeniden yük olacak di- yarın sabah verecektir. Belediyelerce münakasa İzmirdeki bataklıklııt 
şayandır ki bomba hadis~si gü- namamış~~r_. . . . ayni zamand.a. h.arp ~or~l~~ t~: ı ğer bütün tasavvurların tehir k t l 
ııiinden başlıyarak tahkıkatın Mebalıgı mezburenın tarıhı dıyatının tecılıru de ılen surmuş edilmesindeki zaruretten bahse- ve müzayede işleri uru u uyor ,,. 
had devresi geçinciye kadar ve' tevdileri tetkik olundukta vak'a tür. İngiltere Amerikaya borçlu diyor,, Yunanlılar Bulgar ANKARA 8 (Telefonla) _ J ~nkara, 8 ( Tele.fonla )aı:i 
rilen resmi ve hususi ihbama- yı müteakip pek acele firar et- dur. Bundan Amerikalılar mem · . . k . .. ' .. 1 İzrnır Halkapınar cıvarın ~ı 

"T " kal ta ımını yendı.ler Beled. ıye munak_asa v,e m. uzay.e-_ b~taklıklar. eskidenberi o. Jl'lıı~e melerin yekO.Uu beş bin on dört tiklerinden .. yemvi ın. e.zk_f.ırde nun olacak mı? O başka bahis- emps m. a esın .. ın so- h k ı 
numaraya baliğ olmuş ve bunla Bankaya muracaate ıçının va tir. nunda beynelmılel sulhun tak- Atina, 7 (Hususi) - Balkan N" •teli R 

1 

de nızamnamesı ey ett ve ı e tı sıtmalı bır mıntaka halıne · 
. k' b l d " 1 1 t ,. b l k . . b den çıkmıştır.. ızamnameye tirmekte idi. Sıhhh·e veklf:' ı·-

rın sıra numaralan komısyonu ıt u ama ıgı an aşı. mı~ rr. LONDRA, 7 A.A. _ Amele viyesinde M. Hoover ın eyne - upası ıçın ugün öğleden son- b 1 d h ' ç .. 
mahsusun kayıt defterinde mu Sefarethaneler ına~fetılc;, ban fırkası meb'uslarından işsizlik 1 milel adalet divanına A.merika- ra burada Yunan ve Bulgar mil nazaran e e ıye namın~ er o bataklığın kurutulması 1 

if 
b 1 k 1 d l 1 t d b 1 1• k 1 d 1 türlü alış, satış, yapış, ışletme İzmir sıhhat müdüriyetine ~111,e 

rakkam u unmuştur. a ar an a ınan re~mı .ma uma nezareti sabık musteşarı M. nın iştiraki hakkın a ır ·:anun ı ta ım arı arasın a yapı an d 1 v * *. * . tan muka. ddema ~ıpar_ıs tarafın Mosle", bir beyaılilame neşret- layihası hazrrlandığını, fakat fütbol maçında bire karşı altı vesaireye ait işler müzaye e ve vermiştir. İzmir belediye5 ge 
S d h d t d k D k N 1 J ·ı y 1 1 ı· 1 münakasa ile yapılacaktır. son seyliip hadisesi üzerine e~ 
~ urasını "': yın~ e emı:ııyet- an zmır ~ ı:nu ·ım ı ~ran ı· a miştir. M. Baldwin'in oğlunun Amerika milletini meşgul etme sayı ı e unan ı ar ga ıp ge - ~er 

le kaydede~ım kı_. k?mısyon b~ntyaı:ıa. _ı~ı de!ada ı~4 lb.ıra ve daha birçok meb'usun imza- si lazım gelen umumi mahiyet- mişlerdir. Oyun intizam daire - Mühim istikşafat ayrıca mu- ~~~l~eb~~b~:f:~~:~~ave ie~ 
tarafmda_n bıhakk~ ıcra o~u~ gondertıldı~ı Kve Dd~kLr~n a abnt !arını havi olan bu beyanname- teki beynelmilel mesailin esas sinde oynanmış ve büyük bir sabaka ile yapılacaktır. Müzaye taşmaları muhtemel dereler•.~ 
nan tahkikatve tetkikatunuşıka yanın zmır re ı ıyone şu e d h b l . t d" h ti d cumhur reisinin halk kütlesi bu neticeyi i:ıüyük JJl'l~r 
fane neticesinde bu 5014 ihbar sinden bu parayı aldığı tebey- ~ a:.ı1dd orç a~ına abıt ek lıyatın bah artın and. - .. ·ıave ediyor bir heyecanla alkışlamıştır. de ve münakasalarda esas itiba rutmak için tedbirler a 

• d k . . 
1 1 yu··n etmiştir hır mu et genye ıra ı ması, a se me ıgım ı · _ ..... ____ rile kapalı zarf usulü kabul edil başlamıştır. 

name en e sensı ya an yan ış · . . f B k 1 !dil 
tazyiat kabilinden olduğu teza- Bunun üzerine Dikran Nal- ?om~nyonlarla ~ı~a_:et ve n.a :a Tayyare yolculuğu miştir. Müzayede ve münakasa- İr elmas ra ı Ö 11 
hür ederek iptal edilmiştir. bantyan hakkında icap eden ı~leı:.1 hakkın?a ıtılaflar .akdı~ ıp harekete getirilmesi maksadile 1"1"a iştirak edeceklerden müza- Londra, 8 (A.A) _ Jy1e§0er 

Yukarda geçen rakkamlar- tahkikatın icrasil_e hemen ~ev- tıdaı ~~ gıdaı ma~d~ler ıthalatı- bi~ itkıs~?i icraat siyase:i ~aki~ PARİS, 7. A.A. - Hindiçini yede ve münakasaya konulan elmas kırallanndan mpr,ar ~ 
dan başka "Liparis ve Riçi nam kif ve İstanbula 1zamr Başkıta- nın murakabeye tabı tutulması, edılmek uzere tam . salaluyetı valisi M. Pasquier, Goulette ve maddenin muhammen kıymeti- Otto Beit ölmüştür. öiuJl'ljçİ 
!arına olarak verilen mebaliğin betten İzmir vilayetine yazıl- sanayi in inkişafını ve asrileştir- ı haiz beş nazırdan m~rekkep mil Lalouette'in idare ettikleri tay- nin yüzde 7 ,5 u nisbetinde mu- den evvel umuru hayriye_. e 
2-15911ve4-151913 numara mıştı. 18 Temmuz 1321 - 993 ilmesını temin için milletin va- 1i bir kabine teşkili ıstenmekte- yare ile Saigon'dan beş gün 16 vakkat teminat akçası alınacak!bi~ k_aç milyon lira teberru 
lı c:ekler ile Faris "Kontuar Des ; (Bitmedı) ridat memba ve vasıtalarının dir. saatte Parise gelmiştir. tır. mıştır. ./ 
...; ____________________ "'!!!'!!....,...;. ____________ ~ ..... ------..-.--------------.,_----,;;;..,...;....,.------~--------~~~----~~----!!!-----....,~!""""~....,r~---------------'~r 
-,------------..,--'---'---:----::---.-----.- !ediği bu tefsirlerden istifade e naka~a sebebile fikirlerini mü:: memiş ve kari tabakalarının a- mf gazetelerimizde yerbulamı- ve okuma buhranı hükiirn _s v 

Haftalık edebi musahabe .. .. debiliriz. 1 dafaa için nesrin toprağına a- deta bir kepçe ile biribirine ka- yor. Tenkidin yokluğundan şi- düğü, pek az ı· :tap basıld1.~:ııç 
--'----.L---------------·--'----'--1 Edebiyatta tenkit yahut ede- yak bastı mı nasıl yaya kaldı- rıştırılmış bulunduğu bu teşet- kayet ediyor, fakat bizde de ya satıldığı muhakkaktır. 1'':'.,_tı 

B A Ş L · A N G f Ç bi tenkit eserlerin kıymetleri, ğmı görüyoruz. tüt ve tebeddül zamanlarında vaş yavaş teşekkül ve teessüs et okuyanların bir kısmının Jl'lıı' 
meziyetleri, kusurları ve tesirle ; Eserleri icmal ve tahlil ve yevmi bir gazete kadar kalaba- mesi için bir şey yapmıyoruz. kı edebİ denilen bazı rne\ ııi 

..... 

. . . ri hakkında verilen bir takım bunların teselsülünün felsefesi- !ık bir kütleye hitap eden bir Sinemaya ve spora birer sahi- !ar gibi- edebiyat ile artı ş 
Edebıyatta tenkidin Hizumu-ı di okumağı tercıh edıyoruz. hükümlerdir. Fakat bu hüküm- ni tesbit etmekte münakkitlere münakkidin okuyucuları böyle fe tahsis eden gazeteler edebi- bir münasebetleri kalıtı3'.11 1 ı:ıs 

na o ~adar kailiz ki yokluğun- Tenkit te ibdaİ bir san' at ese- !er nihayet şahsİdir. Muayyen düşer. Mademki her edebi hare hiç bir düstur etrafında mütte- yat için haftada bir veya bir kaç Türk karilerinin dige~. ~-~e ~i 
dan bızde herkes şikayet eder. ridlr. Edebiyatın bir şubesi oldu bir başın ve bir zevkin şehadet- ket daima böyle bir çok söz yı- hit bulunmazlar. Bu itibarla sütun tahsis ederlerse bu çok mının da okunacak Tur"~ Jı' 
Tenkidin lüzumunu isbat et- ğu için kıymeti ancak münakki !eridir. Her şey gibi bu hüküm- gını arasından doğuyor demek "dogmatik,, değil "pragmatist,, görülmemelidir ve çok görül- tapların mevcudiyetind;n

5
,,.e 

mektense ehemmiyetini müba- din kıymetile ölçülür ve muhiti !er de birer tahassüstür, husu- ki edebiyata dair bütün bu ge- olan bir muharrir bahsettiği ki- mez kanaatindeyim. Bazı gün- berleri yoktur. Okumagıecııeb 
15.ğa etmemek tavsiyesinde bu- ve zaman ile bahsettiği eserler- sİdir, bize hastır. Mutlak olan vezeliklere, bu tiryaki sohbetle- taplar, müellifler, fikirler ve eh !er gazetelerin hali ve münde- bazı gençteı: tamamen J{itll 
lunmalryız. Zira ~enki_din hiç den daha ziyade alakası olan bu nisbiyeti kabul etmeliyiz. rine ihtiyaç varmış. liyetler karşısında kendini daha recatı insana Türk seka irfan edebiyatına dalm~şlardır~ı.ınılı 
bir faydası olmadıgım ıddia e~- bu yaztlar o eserlerden daha ça- Ancak bu. ta~assüsler v~ ~eha- İşte, 0 nisbeti ve bu ihtiyacı m?stakil ~!1yacak. ve da~a sami ve zevki aleyhine kurulrn'uş bir çılığımız pek fakır oldug 5111 
mek ne kadar yanlışsa onu bır buk solar ve geçer, hayatları detler karılerın zevklerının ve takdir ile bilhassa münakkitler mı ve tabu kalabılecektır sam- . k k d 1 k h" . ve ne techiri ne de reklarI1 ı.t1 . ...ı de.vayı_ ~ül addetmek .. te o ka~a~ k~lmaz, bir vesika mahiyetine hük.~lerinin incelmesi~e Y'?"~ "dogmatizm,, e düşmemelidir. rım. . . . 

5 ';11 a~t arşısın a 
0 

ma ıssı: .< d" - . d bu bı.t ı.ı~ 
mu?aliigalıdır. B':1gun keı:ıdını duşerler. yahı!ır, onların taha~uslennı "Dogmatik,, olan her zaman Her zaman bizı ayni fıkır ve nı veı:ıyo'. _°Y~kra gazeteler hal !erini bılme ıgın en ktcdi 
anlatmayan yan. ı te~kitten Tenkit vadisindeki yazılar ge t.a.nzıme fay?~sı olur kı bunu da bir usul, bir prensip müdafaa usul için iknaa uğraşan muhar- kın dıled.ıgını yazm~kta .maz~r arta arta devam etme "ıı 

h k l b d-ı.. t ta f l 1 d ı b ı b b Halbuki hazan İzmir, :Konı ,, ma rum . a an ır .e ovı~.a ·; çen zamanın, deği en zevkin, 1tıra etme ıyız. edecektir. Eğer esasen bir ri.rin talii .111;uttasıl ders veren ur ar, zıra un ar ıtta ı :ayıç d ıı ,. 
s~vvur edile!"11ez. Bıraz ~u:erak uçmuş ruhların bir vesikası, bir Hatta bizzat müellifler bile "doğm., müdafii bir mecmua b~r. ~oca .~ıbı yazmaktır. Halbu- eşyayı satmakla meşgul bır ta- bi viliiyetlerde intişar e e ıtl~ 
kı her edebıyatta :enkıdın de miyarı, bir aynasıdır. Biz geç- tenkitten istifade edebilirler.' veya gazetede yazarsa karileri kı ılım kafamıza vu~ulmama- kım ticarethanelerdir. Sattık~a~ taplar var. Bunları da dn'f 
bos kalmıyacak yerı vardır ve . d . 1 d . 1 ·-r· Zira san'atlerinin "tenkit kı-' de muayyen bir zümre olmakla lıdır. San'atta muhtelıf tema- rı meta elbette halkın bekledığı değil miyL~? d 

onun bu mevkii edebiyatın zen mış ev, ır er. ef~nk~anl ~rı ta .0 u: snnları hakkında bir '"ok ~al"-' yaptıg" ı makul kendisi haklı ola yüllerin hukukunu tasdik zev- ve almak 1·c·ın para verdig" i ola- h ulc " 
· 1 · · be · d b.. ·· me sevKetmış ı ır en ve şımdı " u . ' k" · d fk' · d - Milletin zevkinde us. bil' 

gın ~ŞI"lesı !11s tın e uyur. . . mat ve melekeleri olduğu hal- bilir ve böyle bir münakkidin ımız en v.~ ~e ~remız en a~ caktır. Fakat halkı bu metala- len temayülleri, milli eli~.~ 
Karıler tenkıt yolunda yazıla-1 durmuş k.alpl_erı vaktınd. e_ yor_- de "estetik,, ve felsefesi hakkın kendi deg~ erli ise yaztları deg· er- rılan her duşunce ıl.e her ~ekh . tı~" 

l k d dd t ki k b ı t ra alışuranlar biraz da l:endile- meselelerini ve hatta ırı • 
rı gi•tikçe daha çok okü.yorlar , muş sevgılerı an ama ıçın og da bu nisbette bir fikir ve vu- siz oln·l.ız. Fakat bizde şimdi ol- re e meme e a 1 0 ıır. . . . . JıP 

· .·• rudan do 'ruva ibdai olan eser- arı voktur. Cok ker ökler' du"u aibi felsefi ve ic;timat mek Fakat bu kısmen istihbarat, rıdır. j den kitap!arı_ k~ılerıne 
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___ ekalet terkos için mütemmim malOmat istedi 
Mahkenıelerde ]Lisan tahsili' Ayrıldılar 1

1 Poliste J Terkos işi Define mi? 'I Vilayette J 
Çok garip Fransızca dersler Eczacı talebesi ayn Bir cinayet Vekalet mütemmim Bir komiser muavini Ziraat odası 
Karısını tanımak 
istemeyen koca 

azaltılmayacak cemiyet yaptılar ı Şeftali sokağında malumat istedi ile iki bulgar 
Galatasaraya rağbet Tıp talebe cemiyetinden i iki hademe Belediye verilecek Memnu mıntakada define 

Aza intihabatı dün 
yapıldı 

günden güne artıyor ayrılmışlardır cevabı hazırladı ararken yakalandılar 
Eczacı mektebi talebe cemi- Kadın yüzünden bir Nafıa vekaleti terkos i şlerine . Polis mü?ürlü~ü çok gar!p Büyük kongre ıçın 

Galatasaray lisesinde fransız yeti dun·· ı' lk kongresın· ı· Tu'' rko- ld d 1 hır meseleyı tahkık etm~ktedır h l 
- - --

Nafaka davasına 
d · - h kk ameleyi ö ür ü er ait belediyeden bazı mütem- ~ · azır anıyor 

mahkum o ldu ca te rısatının azalacagı a ın cağında saat üçte akdetmiştir. mim malfunat istediği için dün Alakadarların iddia~a göre 
1 

b 
1 

. d . . 
ı... , . .. . _ da çıkan şayiaları liseden tah- Evvelce Tıp fakültesi talebe b 1 d ' d f . 1 . ..d .... z· Amerikada bulunan bır Bulgar stan u zıraat o ası ıntıhabz 
' "Ul cıe. mevkıınde, .e~kı, ya kik ettik. Bize dediler ki: e e ıye e .. enhış erı mB~. uhru dı Istrancaormanının bir tarafında tı dün vilayette yapılmıştır . O· 

'lalı çarşafının pelerınıııı ı:;en. e- _ Fransızca tedn' satı azalt- cemiyetine dahil bulunan eczacı ya ve su mute assısı ur ane d . . S . z . 
d. B l · · · k'l b ' · n· gömülü bir altın definesi oldu- a nyasetıne alıh ekı , ikinc: <nc!.en ı"lı'kleyen bı" ı· !'adın .. Ku- k d _ .1 b'l"k' _altm _ zümresi bu cemiyetten ayrıla- ın ey erın ıştıra ı e ır ıç - f . r · t R .t 1 ki H'' . ~ im ·ı k g- unu bı' lı'yorrnuş Bu de ı'neyı ıyase e aşı . aza ı ara us· , . .. 1 k , ·ı ma egı ı a ıs cog agı rak mu .. st k 'l b' · k' J l.nda ye~ıl ytın ur ·a,ı, y eşı .. .. .. • . . a ı ır cemıyet teş ı ma yapı ış ve ven ece cevap · n ·· M h y f . . 

~ d M kt b 1 b' d. · ı · · Bulgarı' standa bulunan iki hem- u, az ar, usu , zıraat mu· ~n takkeli mınımini bir çocuk 
1 
uşuı:u~odruz1._ e .he. ımız mem etmi~lerdir. Yeni cemiyet nizam ar tes ıt e ı mıştır. . hend· · Şe k t T L ' tf 

ar. eketımız e ısan ı tıyacına te- namesini yapmış ve dün müza- B ]· d" d ft' şerisine bildirmiş ve defıne- . ısı v e , ?r~t, . .u ı 
k b .. I d • ·· d ' e e ıye e te ışat nin bulwıdug- u yerin de bir kro Arıf, E. nver .•. Hulkı .• Çıftçı kıt.ap Dav;::ya sebep ~u : a u e en yegan~ mue~sese . ı r. kere ederek kabul etmiştir. Aza h h b Akif 

h M h P mekteplerınde lısan ıh M''lk' "f · l · bel d. kisini göndermiş anesı sa ı ı , muallım rıaticc H~.nımın kocası e - . apas··- . . . - dan bazısı tıp fakültesi talebe ce u ıye mu ettış erı e ı- · M .. l'h'dd' İh · 
;et Et. ;•evci yet vazifelerini !f~ ltıın~hl ogrednılhe~l~lıdr. Faka.ti ders- miyetine hücum etmişler ve şim ye muamelatını teftişe başlamış Bu iki Bulgar kalkıp İstanbu d ~s ı .~d .. ın sa~·.e~y~t~aıı ..._. z 11 k mını er ı tısas a ı ın e ven emez d' k d !ardır. Dün fen heyeti i~Ierinin la gelmişler polis ikinci şube ıgı. m~ ur muavını usnu e:y 
··.•ı ıyor. ava ı arısını .. k .. b' h . . · ıye a ar eczacrların bı'rçok ' · !er nti.hap olurunu•lard J"t t fti d J · t. B .. müdürlüğünde taharri komıser ı ., ır. 
~ıni çocuğu ile aç biilaç bıraka- ~un ·u d 1~. paga~ er;; rıy~~ıye, haklarını tanımadıklarını söyle- ~uame a 1 1 ~\ ş e .\ m~ş f~· u muavinlerinden Bulgariyalı Hil Ziraat odası perşembe günü 

k bir kadınla yaşıyormuş . edm. e ed ıyat, emM ke bt~ ~ydat mişlerdir. Bir aza kalkarak de- 1· 1 n mukame a sırası e e ış o- mi Efendi ile buluşarak \~ me- ilk içtimaım aktedecektir. Aym 
Sami inde bir hareket var .. te rı~ e emez. . ~. te. ımız e miştir ki: unaca ır. d .. d .. d d k ala d 

!(ucag-ındd kıpır kıpır kıpırda- 500 !ıra maaş verdıgımız kıy- -Bı'z mu .. ' t kil b ' k b' B k k h Ik seleyi anlatırlar. on or un e e az r ~n .ge· 
, . .. kk·ı· 1. b' h 1 d B ~ a ır me te ız. a ır öy a ının Hilmi Efendi kimseye bir şey lecek on beş mur.ahhasın ıştıra· 
ı an yavrusıle muteve ı ane met ı ecne ı oca ar var ır. un Der•lerı·m · t d k'l l'k k · · lı 
'ıe' - ız amamen ayn rr şikayeti söylemeden, Bulgarlarla bera- ı esene ı ongruını yapaca 
D·~liyen anneye herkes acıyo!. !arın adedi 30 kadardır. Bütün Tıp talebe cemi f .1 Iaıra° .. . . . her defineye kavuşmak istiyor tır. A • 

, 
11(er taraftan, beride raptıgı muallimlerimizin mecmuu 93 mız olmam k 1!e 

1 
d 

1 
e Ha - Katil Ali .~akırkoy ahalıs: beledıyey~ ve bir gün buradan Istranca or- Bu kongrede, kanwıusanı"e 

'il:rden utanıyorı:ıı~ış gı~ı, ol- dür. Talebemiz 1430 u bulmak- selede ecza:ı h::~me:~ er. me Evvelki gece son dere~ ser- muracaat ederek c;ımento fabn- manlanna doğru yola çıkıyor- ~nkarada akto~ıma~~ ıunumt 
ılııg u yerde put gıbı sessız otu- tadır. Bu sene kadromuz müsait te h' ··daf 1

1 cemıyet hoş olan Mart.a tonru mektebı· ka mdan ç kan dumaıun hallu 1 il · · · t k ng esın tir k de 'a · · .. fl.. ıç mu aa o unmamı t ..... .-~ s ı ar ve e erındeki kroki mucıbın zıraa o r e 111 a e 
~a~ ~e~mc~ ı:".fendıyı teessu u olmadığından maalesef birçok Şimdiye kadar gerek forml :;· hademelerinden Malatyalı Be- iz'aç ettiğinde bahisle şikayet- ce definenin bulunduğu yeri tes cek murahhaslar seçilecektir 
.E:~v~~: ~i~Z:i~1~· ~ahit dinlen ~~:kı~:~~a~ıaıb.su'a1fede~f:ee~iu·~;e~: ?a~fikinde gerek laboratuvar& kir ile, Edirneli Fuat Galatada- te bulunmuşlardır. Sıhhiye mü- bit ederek beraber götürdükle- Aynı zamanda kongre için ra 

lı B h d' k.. . . ıstı ade hususunda tıp talebe . ki umumhanelerden birine dal- diriyetince bu hususta tetkikat ri kazma ve kürekle definenin por tanzim edilecektir. 
·· .. ~ ~~~~aı~yeo;eyı. evveldi .. dah:.~ımdıd~~ yer t ~ng:Je et- herzaman bize tercih edilmişti~ı mak üzere Şeftali sokağına gir- yapılmaktadır, bulunduğu yeri kazmağa başlı- Ziraat odası faaliyetini tevsi 

'-tehmet E fendi ismindeki bu ~e ~zere mura~~a b"e ~n 6e~ ~ar Biz ayrilarak kendi işimizi ken~ mişler ve bir umumhanenin ö- Köpeklerin iflası yorlar. etmeğe karar vermiştir. . 
~<lam "ka,rim ı ' diye tanıttığı .'.r. lu se.ndeakme e ıkmıt zd. Tun- dimiz yapmalıyız." nünde durarak, kadınlardan bi- - .. . Biraz sonra iki jandarma gö- Oda m~tbuatla d~ sıkı bır te· 
lıu h ' b ·• ld'l Yer cu yı mı ı r etme e ır. a- Bu .. d f Ik 1 rile pazarlığa başlamışlardır. J:Ialıcıoglu ve Haskoy .. cıhet- rünüyor ve bunların başına diki mas temın edece_ktır, bu suret· 

atunla ana ge t er.. ı b k d · · b · d · mu a aa a ış anmıştır - l~rın~e son za~~larda kop;kle Jiyorlar. Memnu . ı mmtaka dahi le de odanın. faalıy~nden halk 
~tediler .. Ke!'dilerine evimden e ~ ~ a elmkısıb . . u s~eyı evhn- Bunu müteakip cemiyetin gay~ İşte tam bu sırada Tahmil rın zıyadeleşt.ıg~ a.n.Iaşıld.ıgm- lı"nde u .. r kı'şı·nı·n ka~a ku··rekle haberdar edılecektır. 
oır od k' 1 dım ye ıçın para ıı musamere a- si esaslan h kkınd .. .. . 1 . d Al' Rız - "' ~ ... 

ayı ıra a . 1 kt • a a soz soylen ve tahlıye ame esın en ı a d.an .huni. arın ıtlafı ıçın emır ve- me"~ .• ı iyetleri meııaklarmı mu- E k• 
1 Gül cribi ge1;inip gidyorlardı. , zır ayaca . ı~ . • . llliş izahat verilmiştir d · mh 1m· ti J tı .,ı; ... 

Sonra " ldu nasıl oldu ne bile. Talebeyı ıktısadı terbıyeye a- R .b. · . . a aynı umu aneye ge ış r. rı mış r . cip olduğu kadar, vazifelerine s } eser er 
. ne o , . - 1 k . . b d 4 uznaıne mucı ınce yem ıda K t kl k d Rı Ş' k tl t b" d t tt'ğ' .. 11ın Mehmet Efendi evıne ug- ıştırma ıçın un an sene ev- r h , t' . . 'h b . onuş u arı a ına za- ır e er a ıp e emas e ı ı ıçın, oraya ne 

· ' l ·· d ı b d - e eye ının ıntı a ına geçıl d ·· k d - d vapmag-a geldı'klerı'nı· soruyor aınamağa başladı Günlerce, ve teessus e en ta e e san ıgı miş 9 k' .. d h , . . - nm a goz oy ugunu zanne en b 1 d kl • -
iıaft d' S b ·· 6500 rra sermayeye ma ve ışı 1 are eye tine ın Bekir ile Fuat derhal kavganın u un uraca ar !ar. 
• alarca eve gelm~ ı . . o!1rda- liukg_unH lb kı . 40 ı· - tihap olunmuştur. Ş h' d h' . d ıı·d f 1 ·r h . k . . . H'J •an duyduk ki Medıha ısının e tır. a u ı ıra sermaye zeminini açmışlar ve bir an zar- e ır a ılın e e ı en az a a am omıser muavını ı 

1 bir kızla nişan'ıanmış. . Evlerıi- ile işe başlamştı. Bu sandrk ay- Güzel san'atler fındada işi büyüterek kamalara amele istihdam eden müessese- mi Efendi hüviyetini söylüyor-
Yorınuş .. Benim bildiklerim bun ni zamanda talebenin kitap, def- müsameresi sanlmı~lard~r. İ~te b~ ~ama mü !erin birer doktor bulundurması sa da, jandarmalar her üçünü de 
dan ibaret.,. ter gibi ihtiyaçlarını ucuzca te- barezesı netıcesınde ıkı hademe kanurı iktizası bulunduğun- yakalıyarak mahalli jandarma 

Anadoluyu gezen 
hey' eti 

ilmiyenin tetkikab 
Güzel san'atlar bı'rJ"g-· i ı· - ·ı Al' R ld ·· dan bwıa riayet edilip edilmedi kumandanına teslim ediyorlar. "eı·s Mehmet Efendı'ye sor- min etmektedir. . 1 ı umum el bir ıgı e ı ızayı ö ürmuş A d ı d t ti " ıdare heyetı' b .. · · d g-i belediyece kontrol edilmeg-e Bilhassa iki Bul garın vaziyeti na .o. "·· a mevcu aaarr a ' du·. Bu sandıg-ın bir idare hey'eti ugun u;tıma e e- lerdir. ka k ı hakkmd 

H d T J be . h , b'l .1 rek gelecek hafta yapılacak H .ki k t'l k 1 Ad başlamıştır. şüpheli görüldüğü için jandar- . ve utupane erD ··ıf a tet 
- Bak sen Hatice anım v:u ır. a e yı ayatı ı gı er ·· · er ı a ı ya a anmış - ma kumandanlıg-ı, gerek komi- kıkatta. bulunan .. . ar. u Unun a-"- h' k . . b .b. . musamerenın programım teabit . ' 

"'lrtn olmadığın söyltiyordun .. le teç ı z etme ıçın u gı ı ış- edecektir liye ve polıs tahkikata vazıyet ser muavinini, gerek diger ilci- san atık.~ profesoru M ... Gab!1~ 
~u !lahidin dediklerine ne diyor lere rağbet gösterilmelidir. H k k t J b . . . etmiştir. hallesinin tahta minare cadde- sini, janrlarına nezaretinde şeh yel ve _k~tup~eler muf~t~ışı 
SUn?.. Mektepte bu hey'ete aza olan u u a e esı ıçtımaı sinde oturan 48 yaşında Emine ıimiz polis müdüriyetine sevk umumısı Tevhit B. şehrimıze 

Mehmet Efendi, başımı iki ta çocuk, yarın hayatta bir banka- .. Bu ayın 11 inci perşembe gü- . Mm. Sirvasti ne diyor? Hanım mutfakta iş görmekte i- ediyor. av.det e~ş~erdir. ır:akmda -~a-
~fa sallıyarak sustu, cevap ver da iyi bir meclisi idare azası ola nkuksaat

1 
lb7 ~e ~U:kocağında hu Bu cinayet hakkında Ali Rı- ken, kapı üzerinde bulunan elek Tahkikat neticesinde tanzim arıf vekaletıne tevdı edecegı ra 

· edi. bilir. Bu gibi teşekkülleri her u ta e esı, birlık murahhasla b k d M s· . trik lambası kordonile beraber clunacak evndc Adliyeye verile ponuıu hazırlamakta olan bu 
rmı int·h tm k . . b' zanın sa r . ostu m. ırvastı . kik .. D" 

Maznunun vekili, müekkilini mektepte yapmalıdır." ı ap e e ıçın ır kon- d. ki. yere düşmüş Emine H. bu es- ceği gibi, lüzum görüldüğü tak ~eyetın tet atma gore, r;:-
:\\iidafaa etti. Mehmet Efendi- • 1111 • • Tgr.': akkdedecğekt.idr. h , . I ı~~~ ·Dostum nada cereya~a kapılarak derhal dir<ie hükumet tarafından defi rıkte 740 sene evvel Menguç 
1in, Hatice Hanımı köyünden Ankarada otomatik ur oca ı ı are ey etı /aşar ile eve gi- vefat etmiştir. Tahkikat yaprl- nenin' bulunduğu iddia olunan isı;ı~deki Türkmen hükiiın~ti 
~ir hizmetçi, ve yahut bir met- telefonlar artıyor . .Türkocağı idare heyeti dün derken yolda oto maktadır. yerde harfiyat yapılacaktır. reısı Ahmet Şah tarafından ın-
·es ıtibi aldığını söyledi .. Fakat ıçtıma ederek kışlık mesai hak- ı ,1obil içinde Ali şa ettirilen cami tarihi bir kıy-
~eis bir noktaya işaret etti: Ankarada ve İzmirde otoma- kın. da. bazı kararlar ittihaz et- Rı.zayı yanında Bir kitapçının kızı kayıp Üç polis mektebi meti haizdir. Tokatta Selçuki-

d k k · 'k ı f · · ler zamanından kalma türbeler ı. -- Metres hayatı eme oy tı te e on tesısatını yapan şır- mıştır. kı arkadaşı oldu Ankara caddesinde kitanrı birleştirilecek S nb' l 
-ere kadar sirayet etti?.. ket' Ankarada yeniden bin te- Kurfalle köyü halkı mü- g-,".r.ı ha.ld_e gör- Mı'hran Ef. nı·n 17 yaşlarındaki,.... görülmüştür. Bilhassa Ü ıi 

E Ef 1 f k t f 1926 da faa B ı - h Polis mekteplerinin tevhidi baba türbesi çok san'atkarane-. -- Şey .. Evet .. vet .. en e on · urmuş ur· - badeled .. t ı ım. ı a are e- k .... k k - .. . . . 
~ı nı, müekkilim Mehmet Efen- liyete geçen hıı şirket 1000 abo- en. mus esna imin önünde u.çu ızE~ tagl~Y~~p .etmibeştır:. hakkındaki tetkikat ikmal edil- dır. 
1i ile bu kadın arasında kanu- ne kaydetmiş 1928 de bu miktar . ~r":kyada kam Kurfallı köyü Jurdu, ve şofö- ~.ıh~~~. ·~ıs 1 ncı şu mu me~ üzeredir .. ~ali ?azı!da_ki üç Amaayadaki ikinci Bayazıdm 
en bir izdivaç mevcut değildir. 2000 e çıkmış ve nihayet bu se- h~rı.stıyan halkının mübadeleye . rün hesabını gör durlugune mur~caat ederek kı- polıs mektebının bıre ındırlme camii İstanıbuldaki Bayazıt ca-
~?Yle ol~u~ı: .halde, bu h~nı~ ~e 3000. e balig olmuştur. Şim- ı· t~bı tutulup t_~ulı~_ay~cağı §İm Maktul A: li Rıza dü: Ben bir haf zmın k'.1yboldu.gunu anlatmıştır. s~ esa~ iti?.aril~ tekaı:ür e~it- miinden daha yüksek olduğu 
··ıne geçırdıgı çocukla şımdı, lık şehrın ortasında bulunan dıye kadar mu~azı~..fıh bulwıu tadanberı Alı Rıza ıle dargın bu Polıs, tahkıkatta bulunmak- tır.Fnumzudeki devreı tednsıye 1 tesbit olunmu§tur. 
<arılık kocalık iddia ederek na stasyon ihtiyaca kiifi !!:eliyorsa- , y~rdu. Muhteht mubad.ele ko-. lundug-um için görüşmüyor- tadır. den itibaren vilayetlerdeki po- A d s ı kil d k ı r k - m h t !is mektepleri lağv edilerek yal "?:asya a e ç~ . er en a -

ııi ~ a ?ava ediyor.. da, ab~nele:in ?dedi ziyadel.eşi_n -;ı:f l;~~~~uı ~~ l!~~;ıı:U~3ıu~] rum. A.lı Rızay! vuran Bekir ile Dünkü cerhler nız İstanbul polis mektebinde ma g_o~ medreee çınılerl çok kıy 
c , ~cıs, maznun Mehmet Efen- ce yenı şehır cıvarında venı hır . . , .. .. · . ·. . Fuadı ıse katıyen tenımayo- tli"" 

'\ · k dılmıctır K f il k h ı K t 1 ta tu Ah tedrı·sat yapılacak ve taşra po- me ınr. 
11 

1nin polisteki ifadesinın o un t k 1 kt · " · ur a ı oyu ınstı- nım demiştir - ur u uş o ran -
~ ilıasmı istedi. s a~on. ~r: a_ca r ır._ d k' b yanlarının Ortodoks olmakla be Kahveden ;;ptığımız tahlı:ika met ile sabıkalılardan Kamil lis mektepleri talebesi de bura- Bu şehirde eaki kalede kaya-
i! Maznun bu ifadesinde. ve mü 1 ~n~ şır, edt~n20?.0.n0ıır e kı ado- raber Bulgarca konuştukları na ta göre saat 22 raddelerinde Be kavga etmişler, Kamil Ahmedi ya kaydedilecektir. Bunun için lar içinde oyularak yapılmış, e.~-

1 • ne erının aüe ı e ya ın ır. · 'b ı .. b - Yıldızdaki polis mektebinde ya ki Yunan mezarlarına tesad!-!f 
e :taddit yerlerinde, Hatıce Ha- .. ....................... ............... zarı ~tı-, are a mış ve mu ~de.le- kir ile Fuat gelmişler Ah Rıza kasıgından yaralamıştır. kında bazı tadila"t yapılacak- ' edilmiş, bunların birinde bulu-

~lrııdaıı ":ıevcem., diye bahsedi adet, Hikmet, Hidayet Hanım- d.en ıstısnasına karar verılmış- Bekire sıgara vermek istemiş. 2 - Beykoz vapur iskelesin- ı 
~Ordu. !arın mecruhiyetine sebebiyet tır. Bekir sıgarayı kabul etmeyince de Ferit Beyin gazinosunda Ak tır. Tevhitten sonra her sene · nan Rumca yazıdan bir Yunan 

.,... - J ı f O · 1 k"ll · ı· • d" · Ah R f mektepten üç yüz polis yetişe- 1 başkAhinine ait olduğu arılaşıl-ilı "e~s, ifadesinin dogru o up o veren şo ör .mua".~ni _Muhtarın ayın er ve ı en ge ıyor ~en ısıne ıza tar~ 1;1:1d~ babalı Kan:ıil ve b':hçevan Sami cektir. mıştır. 
adıı;:ım sordu. muhakemesıne dun agırcezada Ankara, 8 _ Son ma!Umata bır tokat vurulmus ve yuzu go- kavga etmışler, Kamil Samiyi l 

, M:ahkme vefasız kocayı nafa- başl?~ı~mış ".e bazı şahitlerin nazaran dayinler vekillerinin~ k'.1n içind~ kalm~ştır. Bwıun ağır surette yaralayıp kaçmıştır. Avrupa tren eri niçin a!ub~':i~nk1::1'~~ryüı.:1:: 
~a Vermeg- e ve ailesine bakma- celbı ıçın talık olunmuştur. Ankaraya gelecekleri anlaşıl- uzerıne Bek~.r b~çag"?:I 5e~.erek aeç geliyorlar? 
ta T 1 ı· hk Al Rı a e yurum 6 kilipte de kaya içinde oyulmak dair karar verdi. ürk- ngi ız ma emesi maktad_ır. ı z nı":_uze~ uş ve Sı"rkal Yunanı'standa iki gun·· dur·· lmı la ·· V Al Rı nden ya al suretile yapı § mezar r go-
~c-e vefa~z ~ocar ;afa_ka dv~r Muhtelit Türk- İngiliz mah- imlada tadilat ra~ öl~~;'~~~tt~~ı r ıya Fatihte Arpaemini mahalle_ grev.olduğundan e~spres ve. kon rülmüştür. Çnakında haıtane 
tar ?.e ve a:lesıne a maga aır kemesinde yann muhtelif on da Ankara, 8 - Dil encümeni ra sinde oturan tUtün tacirlerin- vansıyonel teehhurle gelıyor. olmak üzere yapılmıı; e•i ve 
~· ar ve~~ 1 ••• h k . vaya bakılacak, bunlardan bir porunu · hazırlamaktadır. İmla- Bir kadın elektrik den Kavalalı Ömer Ef. nin evi- Evvelki gün ekspresin rötarı 3 kıymetli bir binada tetkik olun 
lr şoforue mu a emesı kısmının mürafaaları yapıla- da tebeddülata dair verilmiş bir .1 '"Jd . ne evvelki gece hırsız girmiş, saat, dün de bir saat olmuştur. muıtur. 
Usküdarda Mediha Hanım is cak, bir kısmının da kararları karar yoktur. Ancak tali mabi- cereyanı e O Ü elbise, altın saat ve bin liralık Dün konvansiyonel 10,30 gele- Bu şehirlerdeki kütüpaneler 
~de bir hanımlll vefatına, Saı tefhim edilecektir. yette bazı tadiller yapılmıştır. Fatihte İskender Paşa ma- bir bono çalarak kaçmıştır. ceği yerde 1 de gelmiştir. de teftiş ol~ult~ 
;.lf~si icabından telakki edilme:- sırCticari bir film bile her ga- Burada, haftada bir kere, en niıŞ olmasını la.Z.im addetmemel ruhu olsun ayni karilere isal et- kalabalık ·bir kütk. hitapeden İşte hüniyetin büyük bir fay 
;dır. Niçin böyle bir eserin mey zetede bir makaleye mevzuu ehemmiyetli gördüğüm yahut lidir. 1 mek bizim için bir şükran ve vic yevmi bir gazete bir mecmua- dası da insanı bu samimiyete 
•i'lı;a t;ıkı_nası polisin,m~daha!e- bahsoluyor. tesirine en çok kapıldığım ede- Bu makalelerin mevzularmı dan borcudur. . dan daha muvaffakıyetle mev- alıştırabilmesidir. Zira vehle
d:1 ın~cıp olmuş adı. hır vak ~- Evet, tiyatro münekkitleri bi bir mevzu hakkında bir has- yalnıJ.ı matbu kitapların teşkil Bunlar_dan başka edebıyatı- zuu bahs edebilir. Haftanın mu- ten samimi olabilmek kolay bir 

ii "il~ bhı;d~av~addan, bır yand~.efsı- ' her piyesten bahsederler. Hal- bıhalde bulunmak iateyorwn. etmesi de şart değildir: Edebi- i mıkz.m hır çolk 1 c~nlı vdeyr ~ ~ae~ ayyen bir gününde ve gazete- şey değildir. Bu, büyük bir isti 
~· a ısesın en ve tesa u en ı . k" .. . . G" b' d . yatımıZ'la candan alakadar 0 lce ışen mese e en var ı . 

ı« ildis olmuş bir kazadan daha bukı ıtap munekkıtlen daha uya ır osta yazılmış bır mek 1 l h h f "akt 1 - sela lisan meselesi ki doğrudan ninmuayyen bir göşesinde sıra- nas ve meleke ister. Muhitin 
ıs· ~~ kayde şayan olsun ve havadis 

1 
bahtiyardır. Zira bunların ka- tup tarımda bir hasbıhal. Hiki an ı3rınb. er a ta bulac:~l" v~ doğruya edebiyat meselesidir, sına göre bu mevzulardan biri- tesirinden mümkün mertebe 

·i· ltt . k h k k' can ı ır mevzu arın 1 d . . k' k" 
,. v Unlarında onlara bol bol yer 

1 

rilerıne arşı _er çı an ıtap- ye ve roman'. manzu~ ve men- dan eminim. Kitapların bulun- ; edebiy~t~mızın te ı:ısı •. e~ ı ı~ ne dair bu yazılarla maksadı- kurtulan bir sükun ister, bu sü-
1~~1l bir ga~ete daha m~~l, tan bahsetmege mecbu~ye~leri sur şiir, tetkık ve tanlı, t~rcü- madığı haftalarda .yen_i .cere-1 taplar ıc;ınde ?angıl~rının yem mız karilerde edebiyat ile bir kfuı içinde insan muhiti kadar 

~ 'c ~ c~nlı, hu~a ~a ~a~a muhım 
1 

yoktur. Onlar ancak begendıkle me ve adaptasyon, kıymetlı bul yanlan takip ve tef sır gıbı sair 1 harf_lerle tab ;nı bır 1~"?- . e~vel rabıta ve istinas vesilesi bulma- kendini de dinleyebilmeli ve 
~p ' tı ~•ddı add~d.ılm~~ı lazım gelen ri!lden bahse!mek ha~u_ıı hai~- duğum bütün eserleri mevzuu "aktu~~ite,, mevzularını tercih ' t~mın etmı;_k lazım ge .~gını t:ı~ ğa çalışmaktır. Bu makaleler söyliyebilmeli. İtiraf edelim ki 

•llJ.?eylere nıc;ın hır yer ayırama 1 dırler .. Hatt~ bu "..~zıfe ıle. mu- bahsetmek istiyorum. Madem- edecegım. 1 dyınk,1ı:~ukml 1 .ol~rak . ~ercumet, bbı~ bu vadide bir alaka gösterebi- maziden bu yoldaki adımlarımı 
~~ kelleftırler dıyecegım gelıyor k' b' de . " k ı· F k - ·ı b' . . 1 e ası erın ercume ve a I 
ııl a .. . . . .. . . . d 1 · ı ır gazete yız, a tua ıte- a at eger y~nı er ızı ışga 1 meseleleri gibi. !enleri toplıyarak adetlerinin zı sendelemekten vikaye ede-

aıı guzel kıtaplar ıntışar e- Yuzde ellı nısbetın e o sun be- i tercih etmekle beraber ye- edecek bir mezıyet ve kıymet - . . .. .. 
~~ Yor k" 1 - · ı k.k f · g- enilmiyen bir eserden yalniz Y " ' ·· 1 k'l · h Fakat bunlar da olmasa ezeli çogalmasına yardım edebılır. cek buyuk hazırlıklara konma-

ı ( egı tet ı ve te sır n· h fi 1 ha 1 bütün ki gosteremez erse es ı en atır- b' M k d k k k d c· . . .1 d. 
"hut hik" . 1 ed'l k i bahsetmek değil, hatta onu oku ı ar ere sı mış - laınak nazarlarımızı onlara tev- san'at ve edı: ıyat meseleleri a sa ımız o uma a ar o- yoruz. ıddı bir tevazu ı e ıyo 
liyıc h ay~ ve 

1~n:1a 1 
me yup bitirmek bile abestir. Çir- taplardan bahsetmek hakkını cih ile' sözlerimizi onlara tahsis vardır ki nesıllerden nesillere kutmağa saik olmaktır. rum ki eğer bu hassas mevzular 

r t avadıs ~abılınden olsun kin bir eserin çirkinliğini söyle da muhafaza etmeliyim. Çünkü etmek hakkımızdır. Böylece miras kalır ve bir türlü halle- Bütün bu yazılarda rehberi- dan malfunatfuruşluğa ve par
ır ek. satıra bile mazhar olamı 

1 
mekte bir meharet yoktur. Hal- bunlar cidden hala yenidir. Fa- mesela senei devriyeler vesile- dilip bitmez. Bunların tadı za- miz samimiyetten ibaret olacak ! tizanlığa düşmeden, safaatasuı 

• Bır muharririn bir çok e- buki güzel bir eserin güzelliğini kat mevzuubahs edebiyat olun- sile yadedilen muharrirler yeni ! ten her zaman bu tazeliklerini tır. Herkes ancak samimi ol- ı ve pabrdısız bahsedebilmek a
~ Ve say rr.ahsulü olan ve 1 gösterrn~k k~rilerin. zevkini ıs- c:ı '. ~tualit:yi ~ir. tiyatro piye- nesillere biraz olsun tanrtılmış temi~ eden c~.reyanlarındadı:. ı:ıakla, ~k~d;an veya ac~i .nisb~- Iı~kanlığ~'.1 doğru bir hatve :e 
• 'i-Ok z~hmet ve gayretle ~as! !~ha hadıı;n bı_r şeydır .. !'-sıl me- sı ıc;ın ol~ugu gıbı a.ncak o haf ve bir cok eski eserlerde hatır- ' ebedı. roman, şıır, san't nazarı- tınde, f~~r.ı.nın ve kalbının hır , ~ın edebılırsek bu ka~ann~ b~r 
.Y~e: kıtap bu tam ve katı la z~yet r;?ezıyetı bul?P g~sterrnek t~ya tahsıs etmemelı, her ç~ka~ la ılmı . olur . Eski harfi rl ! yele~~ va.;dır. ~arılere. onla~ ll?":hsulunu ver~rek fayd~l~ oıaln~et s":ya.c~k ve, .dedıklerı gı· 

ı k• ıı e mustahak mıdır? Zaval tır. Hucum ve tarız edılecek e- kıtap hakkında mutlaka bır fı- . t . ş _ · e .. e bu gunku bu mutebeddıl ve mu- bılır ve her netıce ancak ıtınalı bı, kendımızı bahtıyar addede1 
"ti 

1~ilplarımızın.~iyatro piye~- serin .debi~ ~ıyme~i, muzır o~- k!~ .ber<1;n etmek. lazım g~lme- s.ımdı _ unutulmaga ~e metruk tehavvil vaziyetler~n.den balı- bir. s31?1İmiyetle yahut bun:ı m? ceğizl 
'<>« :~dar da talıı yoktur. Bırı sun bır tesırı, tcnkıde değer bır dıgı gıbı bahse<.lıtecek kıtabınıkalmaga ba~lıyan kıtaplardan setmek faydalı olabılır. adıl bir gayretle elce edılebı-

vı · hır adaptasyon, h-atta varlığı olmalıdır. da mutlaka o hafta içinde çık- hafızamızda kalan züoteyi ve Ve bütün bu meseleleri daha lir. - Abdülhak ŞlNAS/ 
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(dMl'a •il• t Mektepliler müsabakası : 
~M· ıy~ J w-.. D~~~ ltai;;~:muwmw• 
.tısrın uoıdesl "Milliyet" tir 

9 K. EWEL 1930 
iDAREHANE - Ankara cadde•İ 

'fo: 100 Telgrat aclrefi: Milliyet, la. 
tan bul. 

Telefon nu.maraları: 

İstanbul 39• ', 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

3 aylığI 

6 " 
\Z " 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 

7 so " 1400 " 
1400 u 270\: " 

82 inci haftanın 3 üncülüğünü 
Darüşşeiaka lisesinden 41 Ha
lil B. kazanmıştı. Yazısı şudur: 

Cenevre tahdidi teslihat ihza 
rl konferansına iştirak eden he 
yeti murahhasamız avdet eder 
!erken Romaya da uğradılar. 

Haddi zatında çok mühim o 
lan bu hadise, dost hükumetin 
kıymetli devlet adamının, mü 
him ve çok samimi sözlerile bir 
kat daha ehemmiyetlendi. 

Lik maçları 
Cuma günü ilk maç 

yapılacaktır 

Sonra söylerim, sonra söylerim ... 
Pazar akşamı içtima eden 

mmtaka futbol hey'eti lik maç
larının hemen ba~lamasın:t ka
rar vererek bir fikstür tanzim 
etmiştir. Tuhaf bir tesadüf ese- Pek genç olmamakla beraber 1 on sene evelki dostun ziyareti 
ri olarak ilk maçların ehemmi- daima genç kalan kadınlardan kabul edilecekti. O gün yaklaş
yetle takip edilmesi de kabil ol- dr. Güzel bir kadındı. Bu güzel tıkça, on sene evel şiddetle sevi 
muştur. lik yaşının ilerilemesine rağmen len kadının endişesi de artıyor

bozulmamıştı.Annesi gibi güzel du: 
Cuma günü Taksim stadya- fakat çok g·enç bir kızı vardı. Ko B · ı b 1 k~ d d" k ı· k .. - em nası u aca .... 

···············=====······· '.\leşhu piyaııi>e 

ALFRED CORTOT 
ıarafından verllccek konserlerln biletleri bug11nden itibaren 

FRANSIZ TtY ATROSU 
kl,elcri satmağa b'şlımıılardır =========··· ................ . ••••••••••••••••••••••••••• 

i ~· ·$~~iv~~Th~~~;M"" ı 
: ıemslllerin" bışlavacıklır. • 

·····················~ ..... Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nüabalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait iıler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

M. Mussolini, meb'us gazete 
cilerimizle olan mülakatında, ge 

mun a ort uvvet 1 ta ım go- cası tarafından son derece sevi Bu sual gayri ihtiyari olarak 
receğiz. Beşiktaş- Galatasarayla len bu genç kadın vakit vakit an ona geliyordu. Bunu niçin soru- •••••••••-••••••••••••••••••••••• .. •••••• 
Fenerbahçe - Vefa ile karşılaşa- nesini, babasını ziyarete gider, 1 yoı;du? .. o zaman onun aşkını ..... Genç bir müellif, lahuti bir rapsodi 

rek Büyük Gaziden ve gerekse caktrr, Vefanın bugün ne halde 
onların evine bir kat daha neşe, reddetmişti. Şimdi, on sene son ·ı k lb b Gazetemiz ili.nlann mes'u1iyetini 

kabul etmez. onun riyaset ettiği "Türkiye bulunduğunu bilmiyorsak da f b" k d h ı e a ı
0

nı
0

n u"tu""n ı
0

ztı
0

rabatı derunı"ye-so ralarına ır at a a şetaret , ra ise bu aşkı tazelemek için hiç 
Cümhuriyeti"nden çok sitayiş ı gerek Galatasaray, gerek Fener verirdi. 

1 

bir niyeti yoktu .. Hayır .. Böyle • • •hl A d' 
Bugünkü hava 

Dün hararet en çok I ~ en az l O 
dtrece ıdi. llugiln ruzgar poyraz 
esecek hava yağmurlu olacaktır. 

karane bir lisan ile bahsetti; ve , bahçe'. ve gere.kse Be~ikta~ mü- Genç '.'e güzel kadın gene an bir şey istemediğine emindi. Fa SıDI l ağ e ıyor •••·•· 
d k l 

. .1• tt' temadı ekzersızlerle !ık macla- k . . b 1 •-••••••H•••••••••• .. - ' "• - · · · ~ -. ~ • .... 
ostumuz a acagım ı ave e ı. h 1 , 'd'l · nesini ziyarete !!,itmişti. Fakat ı at nıçın u sua hatırına geli 

1 
- '•••••••••••••••••••••••••ııİ. 

. rına azır anmaY.ta ı ı er - T. s· 11 Türikye ile Italya arasındaki . · bu seferki ziyaretinde yalnız süs yordu: ıyatro - ınema \llSı ER.\ ı u." ı ı;ı,, 
münasebetlerin, senelerden beri Bu ılk ~aftaki iki mühim maç ten, kumaştan, terziden bahset - Beni nasıl bulacak?.. • Sesli ı ıkincleri:c müc"iı'ıez 

hakkındaki fikrimizi kari!erimi- mek ic.ın deı:il, annesine mühim Bunu artık düşünmemeg· e ka ı·s. B. Daru··Jbedayı' takip etmekte bulundukları çok f 1 ~ 
ze mu assa an bildireceğiz. gördiig"ü bir havadisi yetiştir rar verdi. Beklenen gün, saat tem"'lllerl 

şuurlu inkişaf safahatı, komşu d .. 
Bir protesto mek arzusu hakimdi: gel i. Ana, kız on sene evelkı fSTAHBUL B[Lf.DJJfSI Salı gu"ııü 

devlet adamının bu samimi söz 1 · · · k b J d' Futbol hey' eti İstanbulspor- - Anne, dedi. Sana mühim bir costun zıyaretını a u e 'yor saat 'ı 10 da 
p tl I !erile daha kat'i ve daha müsbet la Beykozun ikinci kümeye, Sü- habeer ... Dün bir adama rastgel 1 lardı. Ah, bu on sene· sonrakı ~~ ~~ ~ij rnlnı; ~~allim 

a a · rbir sahaya girmiş olacaktır. l . A d I b' . dim Seni babamı tanıvor On ılk kar~ılaşma ... Gelen erkek es- fi . ve talebeye 
eymanıye ve na o unun ınn · ' · .. k' · d k d · 

Alacaklı olmak ne derttir bi- Esasen bunun başka sekilde · k" 1 · 'k' sene eve! ben de bir kız cocug· u ısın en ° a ar çok yaşlı go mahsus 
cı umeye geçme enne ve ı ın- · .. .. d F k k d 

lirsiniz, bilmezseniz, inanınız olmasına da imkan yoktur. Çün · k" K ı B ·ı iken beni de görmüş biliyor.. runmuyor u. a at a ın şu l llll I Ueçti Bolu· 
ki, bir beladır. İki gün evvela- k" M M lin' . d d'"' 'b" ~poı ;m(;eyrea),uTrotutounşy,a veeByoogg·a~- -Kim? .. Bu nasıl ,adam? .. An nunla müteselli oldu: ııuıı pazarı ••• 
1 ki b• d ml b' l'k u . usso ının e ıgı gı ı, aca ı ır ostu a ır ı te . .. . . . . . ziçi gençler birlig" inin de iltiha- !at... - Her halde ben genç kal- komedi 3perde 
köprüden geçiyordum. Dostum Gazı Turkıyesı ıle Mussolını kını temıipetmiştir. Genç kadın tafsilat verdi. Ya dım... Nakledenler: 
bazı durgun ve düşünceli idi, !talyasmın gayeleri aynidır: , ·1 'd b' d d 

1 
11111111 Bedı·a Muvah-İ Şı ı en e ır a am T. Adını da Bu ziyaret tabii bir sureette 

sordum : "Sulh ve sükiln içinde inkişa stanbulspor ve Beykoz klüp söylemişti. . 0 l'k b b . hit ı ı. ve Vasli 
- Ne o neşesizsin? cevap ver leri mıntakanın kendilerine ait .. .. .. . geçtı. n sene 1 gay u etın Rıza Bey 

di: fını aramak" mezkur kararını resmen protes- .. Genç k~d~ du~undu, kendine sebepleri anlatıldı. Muhtelif iş 
- Birader, bir ahbapta alaca- .illi•••••••••••• .. to etmişlerdir. soylenen ısını de hatırladı, anne ler dolayısile Fransadan ayrıl 

ğnn var, her gün gidyorum erte Muhasebeye aşina ve faturalar İ . l sine söyledi. mak mecburiyetinde kalmıştı. 
si güne bırakıyor, dün gittim, tanzim edebilen milkeınmeı bir zmır SpOrCU arı Annesi bunu duyunca kızma Tekrar avdet edeli çok olmamış 
"yarın akşam muhakkak!,, de- 0 H Sakıza gı'ttı" ler belli etmemekle beraber sarsıldı tr. isteno . aktilo anım serian 
di. ğını hissetti. Evet .. Yanlış değil Bu ilk mülakattan sonra ziya 

Bugün gittim yine: ARANIYOR İzmirin Karşıyaka klübü Yu di. Bu adam on sene eve! kendi retler devam etti. 
- Yarın akşam! cevabını ver nanlılarla bir maç yapmak üze- hayatında az çok mlihim bir a 

di. Ne yapayım, sinirlendim!. re ~umart~si gün~ 50 kisilik bir dam, Onu çıldırasiy~ sevmişti. Genç ~a~dm, annesinin_ on ~e 
Tam bu esnada bir küçük ga- Bilrn<si !Azım gelen lisanlar Fran- kafıle ~wl•,cle ~ -.·ız~ m:ütevec Güzel kadına aşkını iliin eden ne evelkı aşıkını çok begenrnış 

zeteci önümüze geldi ve arkada sızca ve lngılizcedir. Kabiliyetli cihen lzmirden hareket etmiş- ler 0 zaman yalnız ondan ibaret 1 çok iyi söz söyler, çok maıo.mat 
~a iki gazete sunarak: olana dolgun maaş verilecektir. !erdir. Kafilen~n başında Kör- değildi. Daha pek cok aşıkları lı bir adam olarak takdir ediyor 

- Yarın, Akşam. diye bağır Tekliflerin ( Hesap ) rumuzile fez vapurları şırketi ~üd~rü Ce ! vardı. Fakat rezalt!tt~. fenalık 1 du. 
dı. Öteki de dayanamadı, çocu- J mal Beyle daha bazı ılerı gelen tan, kocasına hiyanet etmekten, 
~a: l lstanbul \'eni posıahane 176 No zevat_ var~rr. K. s. K. lrlar Sakız cekinen, yetişmekte olan kızına Annesi onu dinliyor, kızı sor 

_ Patla .. Cevabını verdi. Ço- kıııu adresine gtınderilmesi. lrlar ıle hır maç yaptıktan son- k. d . . kal k . . madıkça tasdik etmiyordu. 
d t d ki d

. ·arşı a ıma temız, ma ıstı-

cuk ve ben gu"ldük, o hala so- ra av e e ece er ır. .. ı k d b" .. b • k E z· 1 - ld F Kafileye refakat eden İzmir yen guze a ın utun u aşı - vet.. ıyaret er çoga . ı. a 
uurtkan idi. C .. ünkü alacaklı idi. Y 1 · t• 1 dd tın '-' " k E k k ı d' - · organcı ar cemıye ı gazetecileri seyahat ve Sakızda ~rr re e ış, on ... ra u.arşı me- at r e on sene eve sev ıgı 
Alacaklı hep mey'ustur.. t ı 

h ' f · d · gördükleri hüsnü kabul hakkın- m 0 m':lş.tu. . kadını s.imdi çok samimi bir his 
120 Köfte! ey e ı ı aresı da gazetelerine atideki telgrafı Kızı ılave ettı: le beğenmekle beraber mazideki 

Evvelki gün yorgancılar cemi çekmis.lerdir. - Anne, dedi, Bizimle görüş aşkına dair hiç bir şey söylemi 
yeti intihabatında Döşemeci Sa ı 
lih, Ali, Haydar, Seyfeddin, A- Sakız, 6 _ B:ıgün saat üç bu- mek istediğini söyledi. Ben de yordu. bu unutu muş muydu? ... 
rif, Seyfi, İnce Kadri, Mobilye çukta Sakız limanına vasıl ol- muvafakat ettim. Fena mı et- Yoksa yeniden canlanmış, fakat 

Millet tiyatrosu bu akşını 

Naşit B. temsilleri 
Karıka, ef. birlikte (Kumarbaz) 

4 p. facialı ve hissi piyes sinema, 
Voryete, Oans. 

Buak~am Üsküdar 
tiyatrosunda 

Hale 

K. Dumbullu İsmail ef 
ve Anastas varyete heyeti c;azetecl 
vodvil 3 p. daps, dueto. 

l1'era.h sinemada bu gec.: 

LALE DEVRi 
Cemal Sahir, l"ahrl, Şe\'ki, 1 h

fız Ahmet !leyler S•lıriye h•nını 
konseri hü\ lik. var~·ete 

Pangaltt sineinasınJa bu akşam 

Şevki Bey te.msilleri 
Saıntk~r Memduh bey sabık 

l)arülbet.ayi arti:.tlcrinden Kınar ha· 

Hadiseler vardır ki, vukua 
~elmese bir dahinin meydana 
;ıkması mümkün olamaz .. Bu
ıa her yerde her şekilde misal

' .er bulabiliriz. el Su .. leyman, Alı', Hüsnü, Ce-I duk. Hava gayet mu"saı't ve de- tim? izhar edilmekte korkulan bir ka 

mal' Üsku .. plu" AhmPt, Kadıköy niz dalgasız oldug·u ı'ç,ı'n ra!ıat - Hayır, kızım .. İyi etm'şin. bahat gibi gizleniyor muydu? .. • • • nımın i~tir.ıkih.• k:d<lınmrı, facia 6 
Dünkü gİazetelerde bir ufak lü Ahmet, Celal, Ali baba, Çer- bir seyahat yapmağa muvaffak Tanıdım. Hatırladım... Eski aşık ana, kızı me~,;ul et- ı ren\,. ı.omcc_li ı p rde. 

1 
ıa:ıer bize stan~u~un en büyük kes İzzet, yorgancı Süleyman, olduk. Vapurumuz y'tizlerce o mek 'ıçı'n pek çok mevzul~r ı·ı·~.e- ------.. h b'ld mm ne günü !!'eleceği belli - , 
mite orunu 1 ırıyor. Hasan, Behçet, Tahsin, Hallaç Türk- Yunan bandralarilc süs- idi. - rinde lakırdı ediyor, bu uretle 1 Yüksek mektepler mü-
. Beyazıtta Ad~m Ef. ~.smi~de Ali, ~s!Ilan, ls~ail Efendiler 'lenmişti. Yunanlı kayıklar tara ., . I ziyaretler uzuyordu. 

ıır zat tutulan bır bahs ozerıne heyetı ıdare aslı ve yedek aza- ftndan da :yarım saatlik mesafe' O gun kızı da oraya gelerek . .. . bayaat komisyonundan: 

ARTiSTiK 
Si NEMASI 

Pek yakında 

AÇILIYOR~ 
• . .................... . 

M A J 1 K Sinemasıııd;ı • 
gfüterilınektc olan 

GARP CEPHESi 
( 4 pi yadcler ) 

'famamen Fran•ızca sözlü muaz· 
zam ilim ıemaşıkiranı ıe~hir, tch· 
yiç etmekte ve mücehayyir bırak· 
maktadır. MükAlcm !ler Türkçe 
olaralc fllın Ü7erlndc izah edil· ı 

1 mektedir. ll!vcten : 2 kı,.mlık 
sesli koıncdi ................. 

•Bu Perşemhe akşamı• 

FERAH 
Sinemasında 

_Büyük Müsamere 

Balan;ı 1 lızır çavıış mahallasindo 
l\Tcsc!t sok..ğında 16, ~J ı .. ımaralı 
iki bap k.rgir :ıane satılıktır. 

Çar~amba lla!T'arnı yanınd1 bak· 
kal Hacı l•m•il el. mürat· •Clt. 

• 
Yüksek mektepier ı:ıü-

bayaat komisyonundan: 

(~ü ~el S·tııatl:ır ı\ka.J~n•i::;ınin 

~limari hürcısu için 176~ li,a bedeli 
keşifli m·ı;a '" 5'nd•lya ~ibi ieVA· 
zınıı ccsisi \'enin 29 .. 12-9.JO p ı.ıarre_..;i 
günü saat 14 re alı:ni ınünakas·ı llc: 
ihalesı tekarrür etn1:~tir. 'l'alip ol;tn 
Lır () u ye ti hu;•11

.;: <l~p'):,ı:ico ;ık· 
. ·ediği bir çok diger şeyler ara-, lıklarına intihap edilmişlerdir. den karsılandık memle:,etin a.. - Bır gun annesı gene onun ge 
nr:da 120 tane de köfte y~mis.. .. .. . . yam bıı İrnrşıla}'.ıc•lar ar<! ;;ndal :nimi tezahürat lıer türlü tasav- leceğin: k~z:n?aıı öi?;rendiği za 

(."skU<ltr Kız sJ.naL mektebinin çeslni 1L!inilcn Fıı:<lıklıd ı \'l.İ":.ek 

\fıyet olsun! Eger bu.,bahıs .~u-, Ruhsatsız olu!er ıçın idı. vmu.1 fevkindecl1r. mm kend.ı.smı ~aptetm •r1 ~:ı sa 
.u.;ma olmasaydı, tabıı en bu·- Sıhhi e veka'e+inden crelen S . .. 1 h. , IK S .,.. 1 l"lı" S k d 1 bırsızlık sosterclı. Kızı scrı:ltı: 
ıük köftehorumuz meydana cı, . ~ .. · - . "' . akızın guze rı tını, ıı:ı~ta,ı . . ı'ı... K U J a iZ an 1 . . .. 

caktı - •bır tamıme gıırc, ruhsatıyesız ıbas.a halkla dolnuş ve bin~erce d" d" -Anne, onu•ı gclmes nı ıste 
:tamıya ·· . İ ölü def~i men :ıı.unmuştur. S:ıhzlı bir al"Ch "Zito Türkiye, . . on. U J miyormusun? ... 

Radyo meselesı Beledıye tabıbı mevcut olma-ı va~asın Türk - Yunan rlostlu- Izmır, 8 (Mıllıyet) - Geçenj Cevap verdi: Fakat anlıyordu 
Bir yan haftalık gazete istan ı yan yeri.erde_ ruhsatiye hüku- g;tı, ya-ıasın Türk - Yunan spor! g<in .bir ı.ıaç yapm~k. iç!n .. Sakı. !:i artık bu vaziyete bir nihayet 

>Ul Radyosunun hala Dede E-, met ._tabıplerınden ~lın~caktır.. c:ıları, yaşasın İzmirli dostlar! .. za gıden K. S. K. bırıı:ıcı. futbol vermek ıazımdrr ... Cesaret eetti, 
'endi devrinin eserlerini caldı- Koylerde bu. vazıfeyı heyetı dıye alkışlayıp duruyorlardı. takımı bu akşam şehrımıze av- söyledi: 
~ından şikayet ediyor .. E.;vela ihtiyariyeler ifa edeceklerdir. B'u alkış tuf.aı:ıı içinde .. rı~tı- det:, etmişle:dir; D~n Sakızda _Kızım, dedi, 0 seni seviyor 
:n iyi musikinin en yenisi oldu ~a .7ık~.ık ve b~zı spor kul~bun.e yagmur yagdıı;-.ı ıçın maç yapı. senin için geliyor! .. 
'U hakkında edna bir iddia yok grap musikisi isteyince Viya- v,oturduler; klupte fevkalade ı- lamamıştır. Futbolculaı'ımızın 
~ur sonra maalesef Türk musi- na, Peşte, Bükreşi bulabiliriz, liı zaz ve ikram gördük, halk dışa istikbal ve teşyilerinde Sakızlı- Sonra kızımın hayret ve taaccü 
·isinde Dede Ef. bir defa gel- kin Türk nağmelerini bizim rıdan "Hoş geldi Türk dostları lar büyük bir samimiyetle teza- bü arasında onu kucaklıyarak 
niş bir daha 

0 
kuvvette adam 1 Radyo vermezse başka yerde mız!,, diye bağırmakta idi. hüratta bulunmuşlardır. Sakız hıçkıra hıçkıra ağladı: 

·etlşmemiştir. Keşke bizlm /bulamayız!.. Y:ı~.anlı komşul~rımızm gös- belediyes~ sporc.ul'.'1"ımıza bir - Sonra söylerim, sonra söy 
•Radyo bize he 

0 
devri aşatsa, . . . .FELEK terdı ı bu fevkalade ve sa- kupa hedıye etmıştır. !erim .... Diyordu. 

( Milli11tl)i11 cc tbi romanı: .J 7 • 
yükse1ebilmek veya düşebilmek - Fazilet... şehvetin kucaklaşıp cazın taş-
için daima kendime telkin yap- Vardı. Bunda yok. Onda: kın ve bol ahengi içhıde insan-
tım: - Vicdan... ları çıldmtan bir gece oldu. Ben 

Üzülmeyeceksin.. Vardı. Bunda yok. Onda: Nisin son karnaval gecesindede 
Düşünmeyeceksin.. - Seciye.. • bu kadar eğlenebilmiş, Foli-
Aldırmayacaksın !.. Vardı. Bunda yok. Onda: Berjerin artistler balosunda da 
Düşünmeyeceksin. - Aile, Ferağat, aşk... bu derec kendimi zevkin dudak 
Unutacaksın... Diye bilinen mefhumlar var. lan arasına verebihniştim. 
Yaşamak için vaşayacaksınl. dı. Bunda yok. Onda: İçtik, eğlendik, dans ettik 
-- İnsanlar, her şeyi unutma - İnsanlık.. .. .. ve .. Çıldırd~k ! Fakat, ne tuhaıf 

Kelimesi ağzmdan duclaklıırıl ertesi, <Ya mahkumdurlar.. 1 Adını alan ve .. Butun bu un- şey?. İnsan gözlerini ıbiraz şöy-
nı kavuran bir alev dalgası gibı' j - Gezmeg· e çıkıyoruz... " • . surları derliyen bir ruh ve iti- ı ık d ı ıa d ld Hatta, o kadar unuttum kı, k t d B d k Bu iki ya e ay rr~p ta sa on rı o u-
çıkıyor. _Ve .. ?, ha~a benim için: Dedi, beı:ıi.yata ~ötürdü ve .. Ve .. 0 kadar unutmağa alıştım ba var. ı; .1:1° a yo

1
. ran ve en lüks tuvaletleri içinde 

_ Brr sagmal ınek.. iki ay evvelısıne gelınceye ka- k' k d' . b'l 'd t ancı bırıbırıne nası tanlŞ ve- müoeWı.er ve servetten birer 
1 ,_.. .. A ı en ımı ı e yem en yara - . ld' 1. ıl 

Yahut ta: dar yazlı kışı uutun vrupayı t ' 1 rır, nası ıle ge ır, nas sorar: pervane gibi durmadan dönen 
_İşlenen bir altın madeni ... bana dolaştırdı, servete ve sefa ım.. .•. . 1 - Bu ne hal?.. çiftlerin iç yüzünli gönneye ça-
Olmaktan kurtulamıyor. O- hate boğdu. Bu dört sene on ay Venedıgın gondol alemlerını Böyle bir sorgunun yeri ola- lıştı mı nelerle karşılaşmayor?. 

nu :" İmtiyazlı bir istismar mın içinde neler yapmadım, neler de, Monte Karlonun bakara s~ maz. O Belkiys öldü şimdi ye- _ Bir ıkadın en aşağı beş on 
:takası,, nı işleten adi üstünde görmedim?.. lonl'.ll'mda, Alpla_rın kışı.nda, -~1 ni bir Belkiys yaşıy~r. erkeği bir arada idare edeımez-
bir patron gibi işletiyorum. Ve.. Beni Cahidin yesinden kur- malın b~':'Y0 vt vıs :ııevsıml~ı:n Prenses Belkiy~ ı se onun ıkadınlığı neye yarar?. 
Ona sadece bir: tarmak için sefahatin en çılgın! de, Parısın çı ~ınlıgında~ N~sın Ya amak ı' ı'n a .. a .. an Pren-

M" t hd sahnelerine atmaktan korunma hülyalı gecelerınde, Valansıya- ş li Y ş Y Diyen Cavidenin hakkı var. 
- usa em... B c h' . 1 M d 'din fenev ve Vi ana ses!.. Sahiden öyle. Baktım da, her 
Muamelesi yapıyorum. O da dı. ana a ıtten tek kelıme nın, a rı. 'd· - ?: 1 Kendisi irin yaşayn Pren- kadının o"nu"nde, arkasında g~L 

d 1 Ef d . · iyi bir bahsetmemek ve .. benim.. nın şehvetı ku urttugu gun e- ~ ... , 
'""aşı 0 gun, en ısı · · d bi k bile k d' ses!.. solucanlaşan ve sinsi sinsi da-

~hdemin gösterebilece - - Cahıt.. rın e r erre en ıme R' k' 1 oı., fedakarlığı bütün sa- Dememem için beni servete sormadım: ı ıya ar prenses·· marlara girLp kaLbe uzanmak is 
ginl~ ermekte kusur etıni- boğdu ve bana şampanya havuz - Belkiys b.u ne hal?.. * * * teyen, gah bir tilki gibi pusuya 
KarileL larında banyo etmeği öğretti Çünkü 0 Belkiys bu Bel- Tokatlıyanda, Nazanın düğü\ va tıp avının e;özü icine ba-
rı gitti>iıi avırdı!lı günün Ve .. RPn onun isterliği seviveye kiys değildi. Onda: nünde inik. Bu: içki. dans ve kan ne çok erkek var! Açık, sen 

l!.,t enı , LıZı~ 1 

bahço:n le rnpılacak sogıık :ıs[>tlt ve mektepler muh,ısirh~inde mu ı -
st:tin ı .::;. I2-9.l0 pazartesi günü sa:1c aklt ruüb.ı~·aat ko·ni:'~·onu: • mu 
tfı da pazarlık, ı ihalı.: edilect.:ği i!An c.:t1tları il<ln olunu f\t~lfnarrc~i !\ 

olunur. ıni~ on k\tihin<le iır. 

4~ .............. ~"·~·~·~·4'"'' 

:~ iTTIHAD.I MİLLİ ~~ 
1 Türk sigorta şirketi 1 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eıle iz. • 
Sigortalan halk için müsait şer~iti hav,dir. t 

ı Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında i 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. • 

••• ~~· Telefon: Boyoğlu-2003 ..... O~ .. --li benli olanlar da yine başka? 
Artrk ben de bunlardan biri 

siyim. Benim de, dudaklarım 
için bir memuriyet kapısinda sı 
ra tutanlar gibi bekleşenler var. 
Bu sırada meb'us var, avu
kat var, doktor var, nazır var, 
tüccar var! Hepsini idare ediyo 
rum hepsi bana tapınıyor.Onun 
için bütün bu görgülerim bana 
hayret vemıiyıor. Artdı:, ben de 
insanları yalnız kadmlrk ve 
erkeklik hüviyetleri ile yaşa

yor .. Görüyorum. Bu yaşayışta 
kÜduz, en kuduz bir şehvet ba
ğından ıbaŞk:a bir şey aramamak 
lazrm. Yimıinci asır salonları 
insanları üç hedef üzerinde bir 
leştiriıyor: Para.. Mide .. Şeh
vet!. Geriye !kalan her şey en 
geri olmaya mahkO.m edildiler. 
Bu sözlerimi bicisi işitse ba
na: 

-Aman ne muhafazakar ka
aın. 

Der değil mi? .. Halbuki, en 
ileri, en sol fikir ve orensinler 

de ıbu hayatı ve hu insanları be 
nim gözümle görmeyorlar mı?. 

"Ümanite,, fikri, daha sıkı 
bir cemiyet inzibatçılığı ifad~ 
etmeyor mu?. O halde, en gerı 
yi yıkan, en ileriyi şaşıran sos' 
yal adını: 

- Mont ... 

Koyduğu bir dejenere sınıfı 
ortaya cıkardr. Dejenere kadırı. 
anne değildir, fikir kadını değil 
dir, iş kadını değildir, vatan lca 
dını değildir. O milletler arasırı 
dan hudutları kaldırdı, tayyarı: 
nedi'l'? .. diye düşünmedi, orıa 
yalnız havalanmak ve .. Dünya· 
yı şampanya kadehi öniincle 
bulanan gözleri ile seyretnıe~ 
için bindi. Elektriği masaJt 
düzgünü. banyosu ve salorılıırı· 
nm a}"dınlanması icin hiJiY'or
telsizi Paris operasının korıser· 
!erini, Viyana operetinin nıu· 
ganniyelerini koltui?;unda ';td: 
rurken dinlemek için icat edıl 1 

deye tanıyor!. 
(Bitmedi) 
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r ransızların sevg·ili bisikletçisi 
Anere Lödük 931 Fransa koşusuna 

iştirak ediyor mu ? 

Andre L(JdOk j 
ael:ı~~ta Fransa olmak üzere,:lerinin iki günde yollar yüzün- dört defa Fransa turuna iştırakJ 
j lçıkada, Isviçrede, Hollanda-: den çarpık çurpuk hale gelme· ettiğini, yaşının daha 26 oldı.."' 

Bu nasıl ludbol? 

, 1~· ft,lmanyada, İtalyada velha; sinden bu spora doğan haves bi ğımu, çalıştığını, beşinci defa Bir Jlagbl maçı 
'i11 'tutün Avrupa memleketle- le kaçıyor. Fransa turuna iştirak etmeme- Karileri~e Cumartesi nüsha- ler. İleri spora mensup gençler vakalara sebep oldukları tak- vaidi haricinde hareket eden 
•'I·( e her spora olduğu gibi bi- Bir zamanlar Fransızların d İl K .. b ı· ı o 1 k d' d d' k h 'dd ı· ı ·•,Jet . "P . si havadisinden bir şey anlama- ~ız a, en spor ve '.'-ragu~- oyunu zor e a - a azan- ır e sporu sev ırıne , ona er sporcuya şı et ı ceza ar 
I yarışlarına çok ehemmı- meşhur bir elısie,. si vardı. _ . ruk taknnlan arasında ıcra edı- 1 F k t · 1 · .. d" .. et d - f a1ruz mış ar. a a ız en uç ort gun memlekette layık olduğu mev- venneırini fütbolümüzün neza· "k vermektedirler. Bunu mem Şimdi o sinema çevinnekle meş ıgını; maama ıh Y para len bir maça ait ufDk bı'r hava- ·-· hald .. ı · d l' 
' eti · b'lh h' d h'l ld" A L · .. geç?gı e yuz .. enn.. e e ~n kii vennek çok gu"çleşecektir. hati namına bekleriz. 
1• h erın ı assa Je ır a ı gu ur. ndre.. ödü.k te arka.da meselesıni düşünmek mecburi- ..ıı·s vermiştik. . b k kal t , a il .. k d '' a ı an, oyun us une, temız B" 1 t k 1 d' kal'f t 
ta. rıç yo arının_ adet~ yum~~ şı ~ ar bugun sevıl~ekted~~· yetinde olduğunu söyledi. Dün İleri spora mensup üç bir dayak yemişler. oy e a ım arı ıs 1 ıye e • Ya memleketimizde Ragbı 

(•Yuvarlayacak bır şekılde mu Bır Fransız gazetesı bu dun- Halk sizi seviyor dedim E- iutbolcü gazetemize müracaatle Futbolfunüzün memlf'kette mek mmtıkaca da federasyon-
•tıı.el ol d 1 A · ·1 ·· .. ·· .. ' · · · 'ttrıa uşun a a:ama ıyız. .v ya şampıyon~ ı e ~oru~~u~~tn'. vet, yalnız teminat almalıyım; bazı müessif şefler anlattılar. ekseriv,ı bu §ekıiJr. inkişafı çok !ar teşkılatından harıçte kal-

oynansaydı, o zaman ne olurdu. 
Resimde de görüldüğü veçhilc 
kan gövdeyi götürmeğe müsa
it olan bu oyuna heliilhs:ırak 
girmek icap edecekti demek. 

'. memleketlerıne muhtelıf Koşucunun soyledıklerını şoyle esasen Fransa turuna daha yedi Ve bize kanlı ıpendillerle, su- muzir bir şeydir. Maçları zor- dıklanndan- kabil değildir. 
>ahatlerimizde o güzelim yol anlatıyor: ayımız var. Bu mesele için daha radarının yamn yumru halini, baltkla kazanamayan taknnlar Mıntaka, federasyon, bütün 

~r·ıa binlerce bisikletli görü- "Lödüke mülaki olduğum za- bir çok mürekkep sarfedilecek çürümüş göz altlarını gösterdi- sevki asabiyetle böyle müessif spor teşkilatımızdan fütbol ka
Uz; ?i~iklete binmek ve yarış- man ailesile kahvaltı ediyordu. ş~~ilik şehir ~aric~e çekile-
, aı,: ıçı 11 içimizde bir haves uya Kendisine sporu bıraktığına da- cegım, çalışacaıpı;ı. d1yerek sof 
ırı1 1 • ir gazetelerin yazdığı bir hava- radan kalktı. Bısıkletıne atla-

disten bahsettim. Ve doğru o- dı ve tekrar görüşelim diyerek 
bisiklet- lup olmadığını sordum. Bana ı gözden kayboldu. 

Fransa güleş ve 
halter şampi

yonları Mısırda 

Geçen Perşembe günü Kahi
,ıede Fransa - Mısır arasında 

1 Greko - Romen güleş müsaba
ı kalan yapılmış. Giyom, Molle, 
' 

\ 

Puyola, ve bilhassa dünya re-
kordmeni Şarl Rigolo gibi kuv- 1 

4 vetli bir takımla Fransa bütün 
1 manasile temsil edilmiş,tir. 

~ff.':J 1 Rigolo sekiz dünya rekodme 
nidir. Beş senedenberi profesyo 
neldir, 

Karnera - Paolino maçı 
Haftanın çok şayanı dikkat vak' ası 

hakkında güzel malumat 

"fanı bir sporcu kız 
Madölen Brakmonu sinemada 

görebileceğiz .. 
• 

Fransanın çok sportmen te-
miz bir kızı vardır; onu vatan
daşlan iyi tanır ve severler. 
Fransa takımı kaptanı olan ve 
yalnız "Mado,. ismile anılan 
Madölen Brakmon yinni defa 
beynelmilel maç yapmış hakiki 
sporcu bir kızdır. 
Kadın kısmının bütün sporla 

rı bihakkin yapabileceğini yeni 

J . .. • 

Eğer, maçta en fazla hücum e
denin kazanması adet olaydı 

Paolino galip ilan olunurdu. F a 
kat ringte hareketi, sür'ati, ve 
vurulan yumruk adedini hesap 
edersek Kameranın galibiyet-

Amar namındaki cambazane te haklı olduğunu teslim etme-.. - ile Mısıra giden Rigolo Fran- Iiyiz. Ancak Paolinonun yum-
sa takımım Mısıra celbetmekle Kara er11 ringe glderke1t ruklarmın daha kuvvetli oldu-
memleketi lehine iyi bir propa- Uev gıbi "127,~ kiloluk Kar- dadınca fenni bir şekilde boyun ğu aşikardı. On ravnddan doku 

ı~t'raıısada Pariste senenin son rak ederler. Ve bunları koşar- gandaya vesile bulmuştur. nero gene boksörlere parmak eğmeğc icbar edilmek! İşte bü zu Kameranın galibiyetile geç-
~ ~a Katerinet koşus~ nami- ken öpmek ve izdivaç teklif e- ısırtacak bir çalaki ile "'80,000,. nun hazmi sahiden güçtü. ti. Üçüncü, sekiznici, ve bilhas-
~ dınlar tarafından bır yarış dip hemen evlenmek kabildir Mısır güleş ve halter takımı kiş-i huzurunda İspanyol boksö Bir kaç gündenberi İspanya- sa ikinci ravndlar. .. Yalnız dör 
~ılır. · Avrupa ve Amerikada şöhret rü Paolinoyu yendi. Bize he- nın bu sevgili evladının Kolom düncü ravndda Paolino büyük 
~ alnız bu yanşa 25 yaşına ge Resimde bu koşuyu görüyo- bulmuştur. Resimde meşhur R; men gelen telgraf havadisi bun ba otelinde oturduğu bütün şe- h .1 .. . b' .. t 

te evlenmemiş kadınlar işti- ruz. dan ibaretti. Bugün her şey bit-' hir halkınca ma!Umdu. Otelin ~smı e musavı ır ~Y~ gos. er 
galonun refikası yanında sağ ti. Ve hatta pek müteassıp olan j karşı kaldırımları Paolinoyu dı. Şunu unut~amalı ki Paolıno 

İspanyol halkı bile her üç ha- görebilmek isteyen halkla do- hasmının temız oyununa aynr
1 kemin müttefiken ver~iği buj1 lup dolup baş~Iı;ıak bilm~ordu. şekilde mukabele etmemiştir. 

kararı alkışla kabul ~ttı. Ve tıpkı bu gıbı halkı alakadar Bilhassa Kameranın sol kolu Försviena Pariste 
Mühim galibiyetler elde etti 

~.Şehrimizin çok iyi tanıdığı birinci devrede Fransızlar çok •rs . '<il) Vıena futbol takımı birkaç gayret etmişlerse de Blum, Hof 
"İır andanberi Pariste bulunu- man g~bi oyuncular karşısında 
' tı' C. A. P. ve Rasing takım- 8 - 1 gibi feci bir mağ!Ubiyete 
101 lla karşı yaptığı iki maçta uğramaktan kurtulamamışlar
li aylıkla galip gelmiştir. İlk dır. 
i-!~~larında sahanın fena vazi- Fransızlar Försvienanm iyi " 
ie e ve Fransız takımının son bir tarza malik, nazik, çok ince 

tcc d 
t~- e e cansiparane oyununa bir takım olduğunu ve bilhassa 
~~~'.11cn 5 - 2 gibi mühim bir seri ve açık bir oyunla ve bilha~ j 
~rıcc elde etmiştir. Rasinge sa kolaylıkla gol atmak kah;" 
~ş11'._aptığı maçta bilhassa yetini zikrediyorlar. 

~tnera-Paolino intikam maçı mı? 1 . 
~ile tne~a yüksek İtalyan rica- dir. Dünkü galip bunu memnu
ı ııı n bırinden kendisini tobri- niyetle kabul etmişse de Paoli
"·ıUtezamınin bir telgraf al- no resmen reddetmiş ve esasen 
ı it l . . 

Rigo/o, ailesi ve Sait N. 

' Ve şayanı teessüf hır vak'a da eden meselelerde olduğu gibi 

Mado 

olmadı. Dünyanın en hafif bok · bir çok yalan yanlış havadisler na yapışıp onu oyundan menet 
sörlerinin maçları kadar oynak, deveran ediyordu. mek istemesi büyük bir hata 
güzel cereyan eden bu maç Bar 1 Sözde Paolino maçın iki ra- idi. Bunu hakem görüp görme
selon ehalisinin kolaylıkla unu-, vnddan fazla devam etmiyece- di mi pek bilmiyoruz. Fakat 
tamıyacağı bir hatıra olmuştur. ğini söylemiş, yok Paolinonun Paolinonun bu oyuna devam et ~virmekte olduğu bir filmle ıs 
Güneşli bir pazar g~nü Bar-: antrenörü 20,000 peçeta bahse mesi görmediğine veya görmek bat etmektedir. 

selonda boğa döğüşlerın~ :ffiah- ı girişmişte Karneronu_n antrenö istemediğine detalet eder. Bir Mado filminde uzun yüriiyor 
sus stadyomu "80,000,, kışı dol- rü bunu kabul etmemış, yok Pa 
durmuştu. ! olino karşısında yumruğuna da de bunun aksini alalım, maazal İsveç jimnastiği yaptıktan son 
Maçı müteakip halk ki tlesin- yanacak tek bir adam bulamı- !ah ya Karnera bu hataların on ra barfiks, parallel, atletik spoı 

den kurtulup sokaklara dağıla- yormuş. Bütün bunlar Karnera-

1 

da birini yapmış olsaydı. O va- !arla koşmak, yüksek atlamak 
bilen yüzelrce kişinin maruz nın bu işten kurtulabilmek için kit İspanya halkı muhakkak cirit, gülle atmak gibi şeylerk 
kaldığı ilk sual maçın kimin ka nakavt olmaktan başka bir ça- 1 kıyameti koparacaktı. Kamera meşğul oluyor. Bilahare futbol-
zandığı idi. 1 re olmadığını imadan ibaretti. bu maçla dünyanın en iyi bok-
Maçı görüp Karneronun gali- Halbuki mesele tam aksi oldu. sörleri Şarkey, Sıneling, ve St- ve basketbol oynayor. Tayyare 

biyetini ilan edenler vatandaşla Bütün oyun imtidadmca Kar- riblinge layık bir hasım olduğu ye biniyor, buz üstünde patenle 
rı üzerine adeta buzlu bir duş nera fevkalade bir çeviklikle bir nu isbat etti. cambazlıklar yapıyor. 
yağdırmış oluyordu. Kahveler-, oyun göstererek itiraz etmez Otuz bir yaşına kadar Paoli- Mado ayni zamanda ev işle· 
den garsonlar çıkıyor, şoförler, bir şekilde kazandı. no nakavt olmadı. Belki Karne rini ihmal de etmiyor Köşkün-
otomobillerini durduruyor ve, Oyunun ilk ravndunda Karne' ra karşısında olacaktı. Eğer, ki . _. . . · 
herkesin Paolinonun adeta bir ranın işi çabuk bitirmek iste-1 İspanya boks federasyonu son de verdıgı hır zıyafette ev ka
yanlıJlığa _kurban gittiğine ina

1 
di~i gö~e ç~rpıyordu. Fakat Pal da~ikada yedi ovnslı:k eldiven dınına has mezayayı da göster• 

nacagı gelıyordu. 1 olıno hıç goz kırpmayarak o yerme çocuk oyuncagı farzedıle ı vor. Fransa böyle bir atlet kom 
<\a · Şın şayanı dıkkat tara- 12 Kanunuevvele böyle bir maç, 
•nı l'Iıeı anın Paolino il<! bir iıı hem de Romada, kabili icra de- tarafta duran Sait Nusair dün

Tesadüfen atılmış bir yum- müthiş yumruklar karşısında cck sekiz Ü<; çeyreklik eldiveil .. 
ruk neticesi bayılmak olsa gene aradaki otuz kilo farkına rağ- giymelerini emretmemiş olsay-

1 
ple kadına malıkıyctten dolayı 

ına ·ı · d v · · - ·ı · ı···· a amatör samo· d ·s at " .. ma imti- men hücumdan cekinmi ·ordu. dı. ı tam bir iftihar duymaktadır. 
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Karsta hükumetin sür'at
le yapacağı işler var!.. 

Tefecilik Bir tevkif :\AKARA 
)l~:RKEZ HA'\ 

• hTANllLL · 

lktısat Vekiletinin Adanada Ahali "·~.!;;.~m -E R: L 1 T Z ı .. ::_:~_~;.1ıu•c~.~,~e.-;11 
sorduğu sualler gazetesı• mu••du••ru•• ,\lüpttdt \'e mÜtC· llUSU<i der;Jer 

rakki talebe için hancnizd, \'eya 

Alakadarlar hükumetin tevkif edildi YE~çı 1~~1LAR HER LiSAN ÔGRETILIR ~~~?~:,)~~~-Bunların en başında takdir 
tapu işleri geliyor 

ve bu hareketinden memnun ' · , l !\ffC,' \ .. ,,, ,•;, 

Hükumet murabahacılığm ö- Cürmü halkı askerlikten 1 -~1:'6~-:.-----9'7--:B;';i~lm::e~c~e:m:i:z:---ı;:::======= 
• nüne geçmek için tedbirler itti- soğutmak IDSaD SEYRISEF Af N 

!l;ıf1pj:!ı\ ll?SllljJ ·J9lj;ı:ı;ıp;ı zeq h • t kti 
ziraat müdüriyetine gönderdiği ve te yıç e me r 
bir tamimde bu hususta tetki- Aldığımız bir habere göre A-
kat yapılmasını bildirmektedir. dana Ahali gazetesi mes'ul mü 
Bu tamimde şu sualler vardır: i dürü Reşat Bey hakkında '?Üs-

1 - Mıntakanızda istihsal 1 tan tiklik tarafından tevkif mü-

İtalyan tahlisiye ge
mıs1 battı 16 sı 

garkoldu 1•redisi nasıl temin edilir?. ,. zekkeresi kesildi ve hüküm der 
2 - Köylü bankalarında baş- hal infaz edi~di,. .. .. " Lorment, 8 (A.A) _ Fransa 

ka nerelerd~n para bulur:. M.ura Reş~t Beyın_ cunnu .. Ha_l~ı 1 tahtelbahir ankazc .uı yüzdürül 
bahacıla~ yuzde kaçla k_<;>yluye a~kerlıkten sogutmak., Reısı-, mesinde kullanılan artiglio na
para verırler. Bunların odeme ; cumhur Hazr.etlerı hakkında gı mındaki İtalyan tahlisiye gemi
şartları nasıldır. . j r,aben _tefe~"·'.u~at~a bulu~n:ak,, 1 si Belle civarında batmıştır. ?ylü 

3 - Mıntakanızda alıvre sa-. Meclıs reısının fırarı,. gıbı ma rettebatından 16 sı boğulmuş 
tışlar nasıl olur. Arada ne gibi 1 nasız ve asılsız neşriyat yap- ve mütebaki ~edisi kurtarıl-
mutavassrtlar vardır?. I mak, "Halkı esassız haber işae- mıştır. 

. Bu suallere ziraat müdüriyet si ile tehyiç etmek,.tir. •. 
leri bir rapor şeklinde cevap ve 1 Ahali fırkası katibi Mahmut Fuhuşla mucadele 

bllmrcem/zln hallrdllmlı 
şekil 

2 ıı 4 5 6 7 8 il 10 11 Kars kalesine bir bokış.. recekler, ayni zamanda ağır fa-ıB. hakkında da y~lnız bir cü- Ankara, 8 ( Telefonla ) -
Kars 16_4_930 için köy namına maktu bir vergi al- !z. şartlarını o;_tada!1 kald~rmak rümden dolayı takıbat yapıla- Vilayetin ~nkarda fuhşa ka~şı ı 

ıtara 'fil&yotinin her cepheei tetkike makta ve cmlakleri ise vergi müsak-
1 
ıçın çareler gostenlecektır. caktır. . esaslı tedbırler almakta oldugu .ı•:-=ı~I-.:: • 

~ -~=·ı-=~ı 
--=·:.=.ı · 

.. Yllll bir huıuıiyet arzoylemektcdlr. lıafatı ııördüğünden dolayı bunların 
1 

Alakadar mahafil hükumetin Şarka giderek teşkılat yapını nu bildirmiştim. Hastalığın faz 
Bu totlıllıatı. i~l için lnaan burada ~meti_ ~ü~idelori üzerinden vergii bu mesele ile olan alakasını bü ya teşebbüs etmiş olan Ahali fır lalaştığını gören vilayet bu ne
hlç olmana ıkı ay oturmalıdır. ~albu nızamlaı ıstüa olunmakt~dır. Fakat yük bir memnuniyetle karşıla- kası reisi Abdülkadir Kemali vi kadınlar muayeney~ tabi tut-
ld bu yılanlarda 10tulı çchrealnı göa bu binaları ı,gal edcnlcnn bu emlilı An I dak. - f · · B b ·· b ı · · Ah ·· ·· k. kı 1 
tcrecek mllthl§ lıar fırtınalanndan ve arazide kanuni hakkı taaarruflan ~ştır., . ado u . _ı agır, aızcı- 1 •• ugun uraya ge mış~_ır:. a muştur. Kuçuk .. yaşta ~ .z. arı 
ne ileri ne de geri gltınelı kabil ola- olmadıfınden müsakkafat kıamı ba- lıge manı olmak ıçın yegane ça li fırkası Adanada hoş gorulme- hastaheneye gonderm1ş, dıger-
mıyacaktır. Ben ılmdi gUzcrgAhıma kım11zhk yüzünden harap olmakta· re olarak ziraat bankasının köy me-ktedir, taraftarı yoktur. !eri için de muayeneyi teşdit et 
tesadüf ~on ya1nı~çamdan na11l gc- dır. lilye daha fazla para vermesi, miştir. 

~ ·~ ~ ~ı•ı .=_ ,- ., ;.~11ec~::' 1~'Yl.!~ün~fı~;:'~r!~~ Tahririn ikmaline 200· sene ileri sürülmektedir. Ticaret odası Raşit Rizan1n temsilleri 
nolıtai te~lriılnde yükselen ve daima luundır ı Ekonomi l Ankara, 8 ( Telefonla ) - 1 
tehlilttll bır geç~ olarak tanınmı,tır. Bunların hukuku tasarrufiyclcrini (Baş tarafı 1 inci sahifede) Raşıt Rıza temsil heyeti bu-

Malaganlar tesbit için tahririn neticesine intizRr s· gün şehrimize geldi. Çarşamba 
Karata bir nevi insanlar vardır ki olunurorsa da Kars t!vilayetinde buıu 1gorta cat ve ithalatımızın bugünkü günü birinci temsilini verecek-

kendilorinc mahsuı garip idetlcri ve !1an ~ r ~h~r hey~ .. ~encdc an~k vaziyetine ait malumat ve ma- · Soldan sağa ve yukardan aşağı müstahffn tabiatlerlle temayüz ey!•- uç dort köyun :ahnrını ıkmal cdcb~- ruzatta vardır. ' tır. 
mişlerdir. Bu adamlar aalan Rus olup mekte b~~~d~gun~an bu hesaba go- T• d d 
liaanları da Rusçadır ve cümlesi de re 687 koyun ıkmalı 200 seneye m!Jh- lCaret O aSID a Raporun bugün bitmesi için Dün çiğnenenler 1- Vakti bildirir (4) Kedi-

k
.. .. d nin düşmanı (4). ,sakallıdır. Bunlar mllthi§ çiftçi ve zilr taçtır! . . . fevkalade sarfi meı;ai edilmek-

ra olup bal ve bahçe yctilitirmck hu- Bu_ ~ayn tabii hale b!r nıhay~~ ver dün tonlanıldı tedir. 
2 - Kuruçeşme omur epo . . 

tarından birine ait bir kamyon 2 - Nota (2). Çıft aletı (5). 
•u1Undalıi maharetleri cUmlcce mü- mek ıçın h•lkı'! muhacır ve. mülteci C.. Ticaret müdiriyetinin de bir 
<ıellcmdfr. Malaganlar Zuhrap köyün- ln11nın• muha~ır ve_.milltccı kanun- Primlerin tenzili mi 
de mGı;tcmlan ikamet ederler ve mun ları'!dan, arazıye mübta~ olan !!erelı rapor hazırladığı hakkındaki ha 

dün Çırağan sarayı önünden ge Nota (2)) 

tuam bir hayat geçirirler. Terazi bil- yerh ve gerckııc. muhac~r ve m~~tccl görüşülmüş? ber, ticaret müdiriyetinin tica-
1 1 " 1 1 , olanl•r erbabı zıraatten ıaclcr vilaya- .. . d h 1 d • me• er, ya an suy cmcz er, aı: et }er- t ··m k d k d Dun Tıcaret odasında bazı ret o asının azır a ıgı rapor 

kT ıılWı taıunular mllıklrat ve mil ı su se anununun o uzuncu ma . . h kk d k. ••t 1 d 
k ' •t t evi d h't• bir .. Y kullan- deainden iıtlfade ettirilmeleri lazırn-f banka müdürlerı, sıgortacılar a ın a ı mu a easın an ga-
cyyı a n n en • d 

1 

· 1 · · · · k·ı !attır mular,tiltün dahi içmezler. Ruslar ır. . . . ve tütün tacır enmn ıştıra ı e · 
dab. 1 .. Ernlik cihetıne gclıncc: Bunları · · · !mı Rı.,-ıorun kıraati11de ticaret bunlardan asker ı a mular, çur.- . 1 d n1 t·'-d" d·ı k '-·d 1. hır ıçtıma yapı şır. 

çerken yirminci mektep mual- 3 - Nota (2). Hicap (2. 
limlerind_en _Remziye H. ın 10 4 - Sopa (3) Ben (3). 
yaşında~ı o~lu Turhana çarpa- 5 - Uzak nidası (2). İsyan 
rak tehlikelı surette baş,mdan eden (3). Beyaz (2). ~ 
yaralamıştır. Çocuk Etfal has- 6 n· .. . . (

9
) 

tanesine yatırılmış, şoför kaç- - ır gun ısmı · 
idi .. d"k lıt ü 1 . 1 ı~ga e e ere .... ır e ı ece uc e ı ··d·· ·· M h · B d h aan u me en m çten ptir er. bo 1 k "b. . Al<~am geç vakte kadar de- mu uru u sın ey e a.zır 
Domuzdan çok lıorkar ve oldutu . rç anma . anunu .. mucı ınc,I ~ . . . bulunmakta ve okunan bahisler 

mıştn-. Tahkikat yapılmaktadır. 7 - Nota {2). Vermek (3). 
3 - Kasmıpaşada oturan i- Nota (2) · 

yerd n lıaçarlar. Bu adamlar çok ha- >'.ırml senede ödenmek uzerc tem· I vam eden bu ıçtımada sıgorta 
'!(Ilı lı...nlardır. Falıat gittikçe ahlak- li~ ıcra ".' hakkı tasarrufları. temin. işleri ve primleri görüşülmüş- üzerinde kendi mütalealamu 
lannı bozmakta imltlor. e~ılmek uzer~ her kaza~a ~ıırer ko-1 t.. aynca kaydetmektedir. 

mısyon tegldh ve tahrlrı baaıt usulılc ur·. . . 

mam Ali Rıza Ef. dün Divanyo 8 - Valide (3). Duman (2). 
!undan geçerken vatman Musta 9 - Nota (2). Nota (2). 

Gazetecilik namına tcsbiti hulıuku hazerinc ve hukuku! Içtımadakı muzakerat mah- Ticaret müdürlüğü raporun fanın i~resindeki tramvayın ıo - Genişlik (2). Bir eski 
sademesıne maruz kalarak yara . (S) N ( ) dolandırıcılık tasarrufiye ~ok!-11ndan en kestirm.c f rem tutulmuş, Oda reisi Nemli esasları üzerinde ticaret odası 

"undan ı·kı· ay evvel u""< aen• vı·ı•- ve en mliesaır bır çare olacaktır. Yo.<I zade Mithat Beyde bu hususta ile hem fikirdir, fakat teferrüat 
lanmıştır şaır · ota 2 • 

G ·1 ki b. 11-Kalbur (4). Katiyyen(4) 
a . • • ' . " ıa bu işler asırlarca sürüklenir durur. " k 

yet ~ah~dc dolaprak ':'' . ellcrı'!de Zaten yazın üç ay çalışmakta ve kışın' m?l.umat vermeme te ısrar et- ta aynlmaktadır. Ticaret mU-
aze mera ısı ır 

ser hoş 
Beylerbeyinde oturan sabıka-

lılardan Şakir son derece serlıoş 

mühim bır ~~vkldcn verılm.lf. tavııye dokuz ay istirahat eylemekte olan iki mışır. dürlüğünün hazırlanan rapor 
nameyi de goatererek acnclılı 10 !ıra tahrir heyetine raptı ümit ederek Sureti hususiyede aldığımız hakkındaki mütaleası 15-20 say 
~an d •po~ m~cm:ıaıd n~mı~a d abone beyhude yere para sarf etmek günah-· malumata nazaran ictimada si- fa kadardır ve Gazi Hazretleri-
ay ctmitler ır. ra an u a ar za- tır ı İ§ittiğimc gHrc bu iki heyet tcv , 1 

man gcçtfli halde gazetelerin gelme- bit. edllmigtir de. - gorta primlerinin ve sigorta ta- ne takdim edilmek üzere ktısat olduğu halde kahveci Sabrinin 
mesindon dolayı bunların dol.andırıcı Tahriri basit usulile teşkil edilecek rifelerinin tadili mevzuu bahs- müşaviri Şefik Beye takdim e- dükkAnına gelmiş ve bir sade 
olduklarma h~lıildamm v

1 
erllmzlftir. ldGelı- komisyonlar yevmiye ile çalıştırıla- olmuş, bilhassa nakliyat sigor- dilecektir. Raporun yann Gazi kahve içtikten sonra; Sabriye 

çcn .. ne aynı a arın ongu a k 1 b tal: · b ı· · b. · · · · 1 • · • .~.. ti d d b. k ki 1 . b ca ? uroa u .rır • ıyeaı ır s~~ taları pnmlcrının tenzıl nde ıs- Hazretlenne takdımı pek muh- hitaben: 
v .... ye n e c ır ç? .~•c erı et de hıtam bulur. Zaten bura arazm · · · · · ·· · · 
liraya abone kaydettilılerını gazete- hemen kimilcn denilecek d<rccede rar edılmıştır. temeldır. - Bır gazel soyle de dınlıye-
m~• .. yumııtım. ~·~buat Ce~iy~ti emvali metrukeden olmakla hazine Primlerin tenzili bahsi bilhaa !im, bakalım! demiştir. 
mudurtı muhteremını~ bu ?'?hım uhdninde tesbit kolaydır, çünkü niza sa hararetli bir münakaşayı mu fhtı"yaçların tesbı'tı' Sabri de reddedince Şakir 
nokta ilnrlne nazarı dıkkatlerını cel- d d k ah. ı · kt · ·· · · · • ' ,_ • 1 k b ve ava e ece s ıp erı yo ur. cıp olmuş tuccarlarla sıgortacı- Sabnnın gırtlagına yapışmıc ve bec!er...., nra m•• • namına una M 1 kani h r · ' . . y 
ıahaınmlll edilemezl Bu meılckdat- a a . arın ~ ı. lann tearuz eden menfaatleri (Başı birinci eahifede) sıkmağa başlamıştır. 
!ar ldmleı- meydana çıkıp namualarını . Ka~ı~a hakin hıyarını Turkıye le-, münakaşanın ve müzakerenin -'etle menolunacak ve takı.bat Kahvede bulunanlar Sabriyi 
ten:ıblemelidirler!... hıne ıatımal ederek kalm11 ve pederi be 1 M u .. .. k !:: ki k 

K 1 
ecdadından mevruı olup elli ıeneden- uzamasma .. se P. o muştur.. . U yapılacaktır, Sarrafların borsa- guç!ukle urtannca .,a r a~-

ara m hamamı beri uhdei temellilklerlnde bulunan zakere henuz netıcelenmerruştır. t d·ı 1 . n' 0 .. ··ı maga başlamış, arkasınilan gı-
K t ·k· h dı Be b. ilk ..... 1 • 1 k la .. . . ya rap e ı me en zaru g ru - d . an a ı .ı . amam var. r. n ır cı;n -=P en mı a an r vardır Muteakıp ıçtımalar da yapıla- . en polıs memurlarından yaka-

taneıloe ıııttım ve pcııman oldum. iri bunlardan bir kaç hane 338 tarihin caktır mektedır. k ğ 1 
Soyunacak yerleri pek idi ve pelı piı- deki Kars muahedesi mucibince No- • Murabah cılı" ın önüne _ ıını urtaramıyaca mı an a)_'.~-
tir. Havlı ve takımları da bayağıdır. terlikte tanzim ettirdikleri alım sa- İncir ve üzüm satı l - . . . a g . geç ca, yanında taşıdığı bıçagile 
Ortalık çamur içinde ve iğrenç bir tım senedatı ile mülklerini satıp Ruı İ . .~ megı ıstihdaf eden tetkikatta kendi kendini yaralamış ve bir 
haldcdır yaya gltmiılerdir. Diger Ma!alıanlar zmır, 8 (A.A) - Bugun 25 bankalardan başka nerelerden tarafa yıkılmıştır. 

Karı'ta en büyük dert i~e lıemlgin ernllk ve arazileri üze- kuruş~. 45 kuruş~ kadar 379 ve nasıl kredi temin edildiği, Polis memurları Şakiri teda 
. . . . rınde kalmıtlardır. çuval uzum ve sekız kuruştan murabahacıların öd. eme şartlan · ı ' · Karam tarakki ve ınkiıafına manı . . vı a tına almıslar ve tııhkikata 

olan marazlardan birisi ve en bi- Malakanlar memnun edile- 40 kuruşa kadar 294 çuval ıncır alivre satışlarda ve istihsal kre- başlamıslardt;. 
r1ncıoi ~e _ıapu ve hukuk~ taaarrufiyc memi,Ierclir ve s kuruştan 19 çuval hurda ııa dilerinde fuzuli mutavassıtların s· · k d . . 
meselcaidır. Kime<! kendı tarlasını hu tılmışur. 11 · - f · 1 · rt d kal ır a ID kendını 
dudunu, miktarım bilemez, Ve bir a- Bunlar Türk tabiye~ini haizdirler Ticaret odasında mat- ro en, agır aı_z en ~ a .. ~ , 
dam ayni aruiyi gelecek sene istimal v~ muntaza':"a'! ~timme kadar lıa- • dınnak çarelerı de goz onunde denıze atb 
edemez ı Bu arıui her ııene elden ele •ıney~ ".•rıı:ılcrı_nı v! hUkGmctc de aı baacılık komısyonu 1 tutulmuştur. Hatçe H. isminde biri intihar 
devreder, ve onun içindir ki kimııe kcrlcr!nı ".erdikl!rı halde bunıarm T. . oda d z· 
malına oahlp olamadıjiından arHi yctl~rındckı . değirmenlerle arazi ve ıcaı:et ve sanayı , sın a 

1 

ıraat bankaaı yardımını kastile kendini denize atmışsa-
timar11.< ve lmaraız kalmaktadır. Bu- •m!aklarına !fa~ alnra _kadar ~uamc m~h~e.lıf 1!'e~lek ve sal'. at şube- arttıracak da kurtanlm:ıştır. 
nun oebıbl ,udur iri: Kars viliyctinin ~eyı taArru~ıye ıcra edil~mc~ıne _de len ıçın ıhttSH kom11yonları . 
araıiıi arazii milliyeclendir. 93 iıtill- ır olan tebbıat d?laY1!' ile . §1!"dıyc teşkil edilmektedir. Bu meyan 1 Zıraat bankasu:1~ yardımının 
unda ockenenln bir kısmı Türkiyeye lıad~r tapo ıen•dı verilm~ml§tır. ~u da bir de matbaacılık ve kitap.I arttrnlması ve mıllı bankaların 
hicret ıyledllderindenbunların terkey lıab!l Malakanların .eml.Akınc hazınc ık 'ht' k · d _1 kredide daha :ziyade teshilat 
ı dilıl rt · r h r il R vazıyet eylemelıtedır kı bu muamele çı I ı ısas omısyonu a te§ 
Ro ~- ar~ı yMcralı a .. _a 1

1 
e ku?'• hilafı kanundur· kil edilmiştir göstermeleri en esaslı çarelerdir 

uı, ıw:menı ve a ... n ara ta ıun • , . . . • · . . ... 
olun'!'~ftur. Bunların da kısmı aza. . Bu adamlar ıçın bura ta_po mUdü- Komu;yon. r~slıgıne . A~m~t Tapudan §İkiyetler 
mı hızım Karı iıtirdadımııdan evvel r_ıyet_ı alikadarlarm mliracaad~~ İhsan Bey ıntıhap edılmışnr. . . . 
taıayyüpeylcdilderi cihetlebunlardan ~zenne d~fatl~ tapu m~du: İhtisas komisyonu bugünden T~p;ı ışlen hakkında v~ki o-
da bu ıurctle lı:almıı arazi emvali met rıyet ?mumıye11le .Mıılıye ~~kalcti itibaren faaliyete başlıyacak ı lan şıkayetler de ehemmtyctle 
ruk~den addcdUmittir. Bunlar meya- celnc11nc arıı lıeyfıyet cylcdıgı hal- b k. l d . ' nazarı dikkate alınmış ve bu iş-
nında eaasen93tc hicret edipte avdet de henik lı:at'i bir cevap vtrilrnediği mat aa ve ıtapçı arın ertlen-ı 1 . .. .. be .. r' 
tdenlcrin 93 ten evvele ait kendileri cihetle bu zavallı haluk inaanların hu ni dinliyerek bir rapor hazırlıya enn mu~u~ me~e su atle 
veya pederleri !lamına tapu kaydı ve kuku tasa~rufiyeleri muhafaza edile- caktır. cereyan ettırılmesı kararlaştınl 
ya aencdi rcsmil•rini ibraz edenlerin memcktedır. mıştır. 
340_ ta~bli vil~_ı.:atı sfüüsc kanununun 1 Tapu müdüriyeti umumiye- niıı muamelei tasa~rufiyeleri yapıla-j M .. f . . . d k. 
bcşıncı maddesı mucıbince hakkı ta- • • d"kk t" mamakta bulundugundan bunların a- u ettışler, şehrımız e ı tet 
sarrufları mahfuz olup bunlara em- ıının nazarı 1 a ıne lım satımı yoktur. Bundan başka da kiklerini yakında bitirecekler-
vali metruke addedilıniş olan ar ·ı Kars hakkında kanunlar muhu.cı tahrir görmeyen köylerde ahalii kadi- dir 
ri iade olunmakta ve bu •uret~zıbe~. !adildir. 93 senesinde hicretle ~imdi me yedinde 20 seneyi mütecaviz bir · 
kayıt veya tapu ibra< edcmiyenlert~, avdet eden vatanda_tla~ı ~razi vemüllı ı müddetten beri taııarruf eylemekte ol- . • • 
arazileri Ha•ine tarafın dalı idare <•!il'!"! başkalarına verılmı~ ıse bunla~ ya J dukları emlak ve araziye senetsiz ta- Çıftç1Jerın borçları 
rr.okt<dir. ıstırdat veyahu_ı ?nlara mukabıl dıger sarrufat hakkkındaki kararı ali mu- . . . . 

, 'h • li yerler verllmelıdır. Malakanlar hak-! cibince kanunu medeninin bahşeyledi İstanbul cıvarındakı çıftçıler 
Emlak Cl etıne ge n~e kında da nısftt ve adalet muktezası ği müruru zamana baliğ olan zilyetle- borçlarının tediyesi için ziraat 
Çıldırla Arpa Ç~y kaz~ları mustcıı- yapılmalıdır. Ve _umum .halk_ın huku. 1 ri namına encümen kararlarile mü- bankasına müracaat etmişler-

oa olmak üzere dıgerler~nın kasaba ku tasarrufıyclerı tesbıt cdılerek bu ccddedcn tapu verilmektedir. Çünkü. d. B k b ·· atlan t t-
ve köylerinin kısmen musakkafa~ ta- haklar tanm~~lıdır. Yoksa Kars'ın hazine ve eı;has kin müruru zamanı ~r. an a ~ muraca e 
pu tahriri icra edilmiştir. Merkezı ka- arazi ve emı_akıne tımar ve imar yüzü 20 sene oldugundan hakkı karar iati- kık et~ekt~dır_. . . . . . 
za ile Kağziman ve Sarık1ıruş kaza- gormtk nasıp olm!yacaktır ! mal olunmaktadır. Tapu müdüriyeti Hen uz hıç bır çıftçı ıçın tecıl 
!arının mahdut birka-, köyünde tapu Tapu ışlerı de fenadır umumiyesi baladaki maruzatı nazarı kararı verilmemiştir. Bu müra-
tahrirleri yapılmıştır. Diger köyler- Kars vilayetinin aencvl tapu hası- dikkat ve ehemmiyete alarak Kars vi- caatlar arasında tetkike ihtiyaç 
deki 93 ••nesinden metruk bir takım !atı 12,000 lira kadar olmaktadır. Bu- Jaycti arazi ve emlak işlerile yeniden olmıyanları bile vardır Mesela 
mebani ve arari Ahikelck, Akbaba na da sebep alım satım muamelesi meşgul olur ve halkın ve hazinenin B.. ··kd · d ·b 1 

· h ıı d ·h· , ı· t k ·ı ı· h d. k 1 uyu ere cıvarın a u unan ve saır ma a er en 337 tarı ınııen yalnız emva ı me ru e ı c tahrir gö- ne ınc a ım anun ar yaparsa her . "f . d _ 
SQnra viliyct dahiline hicret ediple ren gayri menkuJat ashabı beyninde halde hu güzel vilayete pek büyük bır çı tçı e kurakltk oldugun-

İrtihal 
Beyoğlu kaymakamı Sedat 

Aziz ve şehir meclisi azasından 
avukat Avni Beylerin kayınva· 
!idesi, Anadolu Derniryollan ko 
miseri merhum Nebih Beyin ha
remi Aliye İffet Hannn Moda
daki hanesinde irtihal etmiş ve 
cenazesi dün ihtifalatı llyika ile 
kaldırılarak Karaca Ahmetteki 
aile makberesine defnedilmiş
tir. Ailesi efradına arzı tuiyet 
eyleriz. -----yelkenci vapurları 

Karadeniz postası 

Vat an K.P~el0 

ÇARŞAMBA 
gUnU ıktımı 18 de Sirkeci nhıı· 

mından huekctlt ( Zonguldak, 
lncbolu, Samsun, Ordu, Glronn, 
Trabzon, Sürmene ve Rize lıke· 
lelerine azimet ve ıvdcı ede· 
cekıir. 

Tıflillt için Slrkecldt Y ılkonol 
hanında ktin acenıulnı mtira· 

eut Td. lııınbul 1 ~ ı S 

COMPAGNlA GENOVESSE Dl· 
NAVIGAZIONE A V APORE 

lbail, Kalas , .• Kösıenccden muva· 
ıalıır beklenen C.po Fıro vapuru 
1 O K. evvel çarşamba JUnü (Kııan, 
Nıpol~ Llvura ve Ccoova)yı harekeı 
cdeccidr. 

Cenovıdan muvualaıı bekit· 
nen C.po Pino vapuru 1 l K. evvel 
l'erşe•bc gtinü : Kö11ence, Kılıs 
ve lbralle ) ye hareket edecektir. 

Blrinel ve üçüncü sınıf \Olcu-
lın için tenıil&ılı fiıİlcr. · 

Fazlı tıfli!Aı ılmak ve yolcb n 
hamule için Galıta'dı Çinili nhnm 
hanında ıcenıuı buludan lnterconıf
ncntale A. şirketine müucaat. Telefon 
Beyoğlu 1294· 1295. 

UU(.:E Ll~VA:\T Ll.\fYE 
Hambur&, Hrem, Aıınrı, 
lstanhul .,. Bahrı Siya~ ara 
ında azimet Ye ındeı ınunta 

lam postası: 1 lamburıı, Brem, 
Stetin, An.,eri va Hoterıia ın 
dan limanımıza mııva ıalatı 
beklenen "apu~:1r ; 
Galatı Vlpuru l 2k&ftunuevvclc dolru 

limpos • ıs • • 
tlaı • H • • 

• 25 • • 
Burıu. Vırna. Köıttııı:., l{alaı 

'c lbrall lçlıı limoımııdan 
buık11 edecek vap11rlu: 

Umpos \lpunı 15-16 K. evvelde 
11bmild• 
aıcı vapuru ll5-ll7 X. evcide 
tahmlldı 

Hıabuı, Braı, Aıın" R
\'t Do'1c lçlıı yalna• llmHı••· 

duı lıanket cde..ıc upurlar: 
Oöy~laad vapura ll•anı•ızdı 
Stctln vapunı 15-16 K. evvelde 
tıhmilde 

Gernlı vapuru 20-lli K.evvcldı 
ıalımildc 
Clıloı vıptrt 29-81 K. nYcldı 
tahmil de 

Yıiıada Rodos, Anvers, No
terdam ve Hımburg limınlırı 

için hareket edecek vapurlu, 
Döyçland upuru 10-13 K.enel· 
de tabmlldc 
Fıula ıaf~iltl için Galatad:ı 

Ovakiınyan Hanında ktın 

mum! acenlııli~ine müracaat 
Teif'fon: Beyo~lu 641 -674 l'.erltş?rilmi• olan ehalini_n tahtı işg~ yapılmakta ~l!"asıd~r. Henüz tahdr hizmet etmiş olur d?':1 bah~e~erek borcunun tecili 

lindcdır. Bunladan hlıkumet arazı ıı:örem<yen dıgcr muhım aksam .. razı- R. K.. nı ıst~mıstır. ı•------------· i••-•••••••••ıi 

lllcrkez ıe<ınta: Galatıkü;.ü 
Başında; Beyoğlu 2.362 Şub! 

ıcenıeıl: Sirlreci'd• MübilrJı: 
zade hanı altında. Tel :fon l;t 
2740 

Trabzon birinci 
postası 

(CU~lHURl\'ET) vapuru 
9 k!nunuevvel Sah akşamı 

Galata rıbtıraındın Zongul· 
dak, İnebolu, Sinop, Sam
sun, Giresun, Trabzon, Rize'ye 
lcalkacalı: ve dönil,te Sürmene, 
Trabzon, Görele, Giresun, 
Ordu. Ünye, Sam!un, lnebolu, 
Zonıuldağa ufrayacılı:tlr . 

A y,,.alık sür' at 
postası 

(Menin) npuru 9 kanu -
nuıvvel salı 17 de Sirkeci rıhtı· 
mtndan Gelibolu Çanakkale Kü· 

çükkuyıı, E'dremlı, Burhaniye, 
Ayvalıl'a lı:allı:acak ve dönüşte 
Altınolufa dı uğrayaraktır. 

Trabzon İkinci 
postası 

( KARADENiZ) npuru 11 
kAnunııen·el perşembe akşamı 

Galatı rıhtımından İnebolu, 

Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize Ho• 
pa'ya kalkacak Ye döntişte 

pazar, Rize, Of, Trabzon, 
Polathane, Giresun, Ord ı, 
Fatsa, Samsün, lnebolu\a ıı~
rayacaktır. 

Mersin postası 
(ANAFARTA) vapuru 12 ka· 

nunuevvel cuma 1 Oda Galata 
rıbtırnındın Çanalı:kal~, lımir, 

KUllllk, Bodrum, Rados, Fet· 
biye, Finike, Antalya, AIAiye, 
Menln'e kalkacak ve dönüşte 
Taşucu Anamora ui(rayacaktır. 

Dalyan, Marmaris, Fethirc'dc 
aktarmadır. 

Köprü-Adalar iskelesi b(ifesi 
,, - Kadıköy .., ,, 
Yukarıda mnkileri göste

rilen iki büfe ayrı ayrı şart

nameler ile açık artırmaya 

çıkarılmıştır. Kat'! ihalesi ı. 

ikinci Unun 93 l tarihinde 
yapılacağından 

gün levazım 

gelmeleri. 

isteyenlerin o 
m üdürhiJtüne 

Trab.ıon hattı kahve ocajl.ı 

mültezlmliği beher ~efcri 100 

lirada talibi uhteJindedir. FaJ.
lısına talip olanlaı 1000 lira 
teminat akçuım hamilen ycv· 
mi müzaı ede olan bu ayın . . 
onuncu perşembe günü saat 
15 de lcı·a;ıım mu:ıayedc ko· 
misyonuna mürncaa ti arı. 

idare levazım an barında 
teraküm eden ve takrilı:n 

4000 tane müstamel çimento 
~uvalı ile tahminen 6000 kilo 
kadar çU1·al n- i.an~viı,:e 

parçaları açık artırma ile 
sanlıga çtkarılmı;tır. isteyen· 
!erin 13 birinci teşrin 1130 
tarihinde depozito akçahtride 
evazım müdUrHiğiın? J.,'t· 'ıııel cri· 

NAiM VAPURLAR! 

İzmir-Mersin 
Lüks ve sür'at po.,tası 

ADANA kA~~~~:l:.,-eHrt 
il p b 1(111111 
lnd erşem eak;anıı 

Sirkeci nhıımınd.,, lı;ırcketle 
(Çanakkale, İzmir, :;,1 kıı, Küllük, 

Bodrum, R0tio;, Fethi\·e, Antalya 
Ah\iyc \C \lcr»~ c. az mc~ ,-c 
avdet edecektir. 

Tftlsil!t için Galata, gunınik 
kar~ısında, Site Fran ez hanı<tdq 
12 numarada umumi acant~lı 
ğına müracaat Tcldon Bevıı~lı• 
1041 



,,----·----------------------~ 1 Mütemmim Teshin 
Sabah ve Akşam 

Elel{trik radyatörünü kullanınız. 

A T 1 Ede 
Veresiye alabilirsiniz. 

Beyoğlu: Metro Han - latanbul: Elektrik evi -
Kadıköy: Muvakkıthane caddesi No. 83-0skU

dar: Şirketi Hayriye lakelasl No 10 •ı-' 

••••••• SATILIK ~~~··• ~> 
~> Tophane'd: klin " Word Motor Company Exporı ine ,. in 

· •~ s.tılık bir çok otomobil malzemesi ve bışlıcu: 
<> 
~~ " T ,, modelinde otomobil: Tekerlekleri, 
:: yayları, fenerleri, imalathane 
• alatları ve saire 
~: Bu m1lzeme 11 Klnuncvvel, pırfembc gilnU, öğleden evn•l 
•• saat ıo da bil müzayede sıulacaktır. 

41• Bu malzeme ıatı; tarihinden evvel vukubulıcık talep 
Ozeriue görtinebillr. 

• F ord Motor Company Export ine. 
~~ •••••••••••••••••••••• 

Gümrükler Umum mü
dürlüğünden: 

• 
Gümrük ınuhafaza memurları için yaptırı-

lacağı evvelce ilan edilen kasketlerin müna
kasası şimdilik tehir edildiği ilan olunur. 

Kitap tab'ı 
Yüksek baytar mektebi rekturlu

ğundan: 
Mecmuu yüz formadan müte~ekkil üç kitabın resimlerile be

raber kapalı zarf usulile 7 k~nun usıınl 931 çarşamba günii saat 
14 de ayrı ııyrı ihaleleri icra kılınacaktır. 

1alip olanlar şerait ve enafını anlamak üzere her gun Ye 
yevmi ihalede defterdarlık binasında miic,scsatı iktisadiye mııbayaat 
komisyonuna muracııatları. · 

Adliye Vekaleti levazım müdür
lüğünden 

B.ılıkcsir ikirıci Noterli~i inhilAI etmiştir. imtihansız tayin ~art
~ırını haiz taliplerin bir ay içinde Adliye vekaletine müracaatları. 

lstanbul ithalat güm
rüğü müdiriyetinden: 
Adet Nev"i Marka No. Kilo Cinsi 

Balya 1 . C 16312 113 Pamuk mensucat 

Sandık A . H Bil! 74500 Vaketa deri 
1 ~ L. B. E. S. Bilıl. 64: Kuş kafesi vesair eşya 
6 Parça C. F. A. 7809-7813-7804 66 Demir zift hazanı 

1 Balya S. 1. T. U. T. D. 614 127 Hasarsız pamuk ame-
rikan bezi. 

Bal~lb muharrer beş kalem e~ya 8, IO, 1J·12- l 9JO tarihlerinde 
lmınlıul itin'ı\t ı:ümrüğii satış koınisy0mı tarafından bilınüzayede 
satıla·· ıı!,! 1 ıl j!~ın r. 

MiLLiYET SALT 9 KANUNUEVVEL f9t0 'l 

·-Iktısat Vekaletinden: L·T·PIVER 
Ormancılık tahsil etmek üzere Ve

kalet hesabına Ecnebi memleketlere 
müsabaka ile on efendi gönderilecek
tir. Bu efendilerin nerelerde tahsil 
edeceklerinin tayini vekalete aittir. 

1 - Taliplerin müsabakaya dahil o-
labilmesi için aşağıdaki şartları haiz 
bulunmaları lazımdır. 

A-Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak, 

PARIS 

FRANSA ÇİÇEKLERi 

KOLONYA SUYU 

~ EAU DE COLOGNE 
aux FLEURS DE FRAHCE _, 

Pol'fumOrl L. T. P 1 V E R A . Ş., lıtanbul Şubeli 

Şlfll Ahmet Ber ıokak No. se Tel. BeyoDiu 3044 

- ·-~- -----

Maarif Vekaletinden: B-Y aşı otuzdan fazla olmamak ve bunun için nüfusa · h • d l d l k HOkomeı hesabını ecnebi memleketlere gönderilmek Uzre müsıbıtayı 
aıt üvıyet cüz anının suret eri gön eri me , girip muvıffakiy<t kazının efendilerin isimleri 'aşağıyı )17.ılmıştır. 

C-Yüksek Orman mektebinden mezun olmak, Bu efendilerin menıup oldukl~n Maarif f<:mlnlilcltrlnı ve daireler• ınU· 
racaatları lüzumu llAn olunur. 

O-Vekaletin vereceği nümune veçhile Noterlikten mu- Maarif Vekaıeıi he•abını: 
Tarih · Cofrafya 

ismi saddak bir kefaletname vermek. Derecesi Şifre No. 

E-Müteehhil olmamak, ! ;~ :::;1

:i Et. • 

F-Vekaletçe yaptırılacak muayenei sıhhiyede tamüssıhha ! ~~:4 ~:~~;~~ : 

olduğu tebeyyün etmek, Riyaziye: 
1 

G-T ahsil müddetince askerliğinin tecil, edildiğine dair 2 

mensup olduğu askerlik şubesinin vesikasını haiz olmak, Fızı~ - Kımya 368 

700 

H-Memuriyetten azil edilmiş olmamak, 2 6t9 
Tedris usulü: 

Nazım 

Fethi 
• 
" 

Sadrettln ., 
Suphi • 

Mensup olduta mııktap 
btanbul lbeıl 

Galsıasarıy llsHI 

.. 
Sivas ll1eıl 

lzmlr Uıesl 
Darıınefıkı 

Darüuefıkı 
Dariişşcfaka 

2- Yukarıdaki şartları haiz olan talipler müsabaka- 1 808 Kemal Kıyı ef. Anhra Orta mualllm M· 

d l 
!l 804 Münir • lstınbul moalllm mektcb 

ya girmek üzere isti a i e Vekalete müracaat edecekler iktisat vekaleti hesabına tahsile 
ve Vekalet talipler arasından müsabakaya iştirak ede-
cek namzetleri tefrik ve intihap ederek kendilerine gidecekler: 
tebliğ edecektir. 1 200 Kemal • Gılatuarıy 111111 

2 210 Sait • • • 

3- Müsabaka Ankara' da Vekaletçe intihap edilen a 1020 1\1. eem .. Edirne ıı ... ı 
hey' eti mümeyyize huzrlrunda atideki gurup derslerden ! 1 ~:: ~m:u : ~:~~t:• 11~:::

1 

Yapılacaktır. 6 607 Mümtu • Gılıtuarıy liıesl 
7 204 Tallı " • " 

1- Ormancılık nebatatı ve eşcarın tavsifi, s xıı Feridun " ı.mır • 

il- Silvikültür, ilmitürap, intifa ve tekneloji, Nafia vekaleti hesabına tahsile 
111- Amenajman ~e t'ekip, gönderilecekler: 
iV- Hayvanat, haşarat, emraz, l 17 Danlf .. Ankara lisesi 

V T 
2 25ll Mlıhat .. Jııanbol llıeil 

- OpOğrafya, riyaziye, 3 5f>3 Vakkas • Bursa Usui 

4- Lisan imtihanı Alaman'ca, Fransız- 4Adli;~ Vekal;~i; · caıat•sarayıı ... ı 
cadır. ı 14 Rı'aı ,, Ankara Hukuk :'Yf 

B l" 1 d b" · · · t"h b d t l" Harita umum müdürlüğü: u ısan ar an ırının ın 1 a ın a a ıp Lito makinistliği için: 

serbesttir ve yukardaki umumi ders gu- ~ : ~:ş~~·t : ~~~:
1

;·0~:
1

• ::~::~: 
ruplarından müsabakada muvaffak olan- Askeri fabrikalar umum müdür· 
lardan müsavi şeraitte bulunanlardan lisa lüğü: 
nı kuvvetli olanlar tercih edilir. Ma~inc milhend!~lğl için: Nlyul .. ( Sılnt Benolı) lfıoaı 

2 32 Sellhattlıı ,. Galatasaray 11•<11 

5 - Müsabakada ihrazı ehliyet edenle- Tek~isyenlik iç~; Nafiz • Askeri sanat mektebi 

rin uhdelerinde memuriyet mevcut ise : ~~ ~::~er saııı".t. : ~ 
A vrupa'ya hini izamlarında memuriyetle- 1Müh~ndis m~~:~i.. lstaııboı 

11 
... 

1 

rini terkedeceklerdir. : 2.~ ~~:uııah : ~:: ıı ... ı 
6 - Müsabakaya iştirak edecek olanla-1 . . . 

rın Ankaraya azimet ve avdet vemüsaba- Akhısar Beledıyesınden 
k k d k 

• fl k d · 1 • • • l>Ianiaa Akhisırı elediyesi için nizamname şarıluını haiz bir bay{arı a va tın a ı masra arı en ı erıne aıttır. ihtiyac vardır. ~aaşı GO. lirıdır. Talip o!anlann evraklarıle birlikte Aldı!saı 

yani bu ınüddet zarfında mezun addedi- belediyesine miiracutlan ilin olunur. 

lirler. 
7 - Müsabaka imtihanı 1 kanunusani 

1931 tarihinde icra kılınacağından b11 şera
iti haiz taliplerin nihayet 15 kanunuevvel 
930 tarihine kadar ba istida Vekalete mü
racaat eylemeleri ve bu ilandan evvel ve 
muayyen müddet geçtikten şonra vaki 
müracaatları nazarı dikkate alınmıyacağı 
ilan olunur. 

't·"• '!!> p .: ~··'. - .. ' 

tı iç beklanllmediOI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyara Plyongo blletl 
almakla kabildir. Onun 
için: 

Tll1lHE rl11NG~ID 
BiLETiNi ALiNiZ. 

51NC1 KEŞiDE 11 KANUNU
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

50.000 Lir dır 
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·--E Büyük 
Yalnız Kaı1unuevvele Mahsus Fiatlarda Mühim Tenzilat 

• GALATA Karak·ö 
,---·=----------------ıaı:~, 

Erkekler için ....................... .:. .... 1 hanımlar i~in 
.. ...... ıımı:ı::m ................ ... 

İngiliz 

Musanı~alar 
Çevrilebilir 

Musaın~alar 
Müflon ile gabardin 

Par~esüleri 

Tren~kotlar 

raıtolar 

Liradan 
itibaren 

'' 
,, 
'' 
'' 

Deri taklidi, mıitcnc\ vi renklerde 

Mu sambalar 1 3 1 /
2 

Liradan 
itibaren 

• 

Tren~kotlar 17 '' Musiôl~alar ı 7 ,, 
Çocu~lar için --lngiliz 

Musaınbaları 
• " Tren~kotlar 

" Yiinlii 

1 
--·--------------------' 

LPaltolar 8 
" "' Cihanşümul Marka 

Erkeklere mahsus pardesüler, paltolar, 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

-----------·- ' •. '""b:l' Aoolll!llKi ____ _ 

Portakal nakliyatına mahsus ikramiye 
KAnunucncl 930 bidayetinden mayıs 31 nihayetine kadar 

28-328 numaralı tarife ile münhaman l-Iaydarpa~a'ya, aynı ista
,-yon<lan ve ayııı miirsil tarafından sevkcdilmek şartlle yüz va

"Ondan fa1.la portakal nakledenlere hamule senetleri ile miiracıtat 

rnkuunda idaremize ait nakil ücretinin % 30 u ikramiye olarak 
iade edilecektir. 

ikramiye portakal nakli)"atına münhaqr olup yalnız miirsillere 

.erilir. 
Dörtyol ve Payas'tan sevkedllecek portakalların nakil ilcretin

lcn idaremize ait hisse ton başına 2648 kunış olup % 30 ikra

miye bu miktar il:terindcn veriler.ektir. 
, .. ,. * 

f:~k,il, eb·ar ve evsafı oll:ıaptaki şartnamesinde yazılı 75,000 
adr.t ah~ap kaym traversi kapalı ;r.arfla miinakasaya konmuştur. 

'1unakasa 22-Xll-930 pazartesi glinil uat 15 de Ankarada 
Devlet Demiryolları ld.tre~inde yapılacaknr. 

'lunakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mU\·ak
\Jt teminatlarını ayni glindc saat 14,30 a kadar '.\Hinakasa komis-

yonu katipliğine vermeleri lılzımdır. -
Talipler miinakasa ~artnamelerini 25 lira mukabillne Ankarada 

ve Haydarpa~a idare Yeznelerinden tedarik edebilirler. 

* * • 
2000 ton kaıran yağının kapalı rnrfla münaka<ası 7 ikinci 

ldnıın 931 çar~amba glinit saat 15 te Ankarada devlet demiryol

lan id.ın:sımlc yapılacakıır. 
:\hinakasıı) a i~tirak ed°eceklcrin tekli! mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı l(ünde saat 14,30 a kad1r komisyon Utip-
1 ~ine YCrmekri l:lzımdır. 

Talipler mi.nakasa ~annamelerini on beş lira mukabillndc .\n

arada ve Haydarpa~ada idare veznelerinden teılarik edebilirler. 

* * * 
'.\luhtelif yerli mensucat kapalı zarfla münakasaya konmu~tur. 
:\!unaka ·a 29-XII-930 pazartesi günü saat 16,30 da An karada 

Devlet Dcnıiryoltarı luarı:slnde yapılacaktır. 
Mı.inakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı giinde saat 16 ya kadar münakasa komis
yonu kıltipliğine vermeleri l!zımdır. 

Talipler milnakase şartnamelerini 2 iki lira mukabilinde Anlra

rada ,.e Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Yerli don yaıtı, zift, arap sabunu ve tampon gresör garnitür

'cri kapalı zarfla münakas:ıya konmuştur. 
Münakasa 29-12-930 pazartesi günü saat 17 de Ankarada 

Devlet Demlryolları idaresinde yapılacaktır. 
'.\hinabsaya iştirak cdcccklerln teklif mekt'lp!arını ve muvak· 

kat tcwln ı',ırını ayni gündl' saat 16,30 a kadar \1Unnkas;ı komis
yonu l · t pi ğinc vermeleri lazımtlır. 

Ta.ipler mur:n!,asa şJrtn.rnıclcrini iki lira mııkalııllııdc A"k"•ada 
ve ıt:ıy,ıarp:~, ,l:ıkl ·ez~ ·krdrn tedarik cdehihr 1ı>r . 

MANDELBERG Empermeabilize Pardesüler 27 '/2 Lira 
kostümler la ve muşambalar Hanıırefenlere mahsus ipekli mantolar ve muşambaların müntehap çeşitleri. 

Büyük 

Çanakkale vilayetinden: 1 
&lyı - Çanakkale yolunun Çanıkkaleden . Ahlatlı burnu iöyilnı kadar 1ı olın 69 kilometrnluk kısmının tesviye! ıurablye ve imalatı ıınaiye lnıaah 

kapalı zarf usulilı yeniden münakasaya konulmuııur. 1 
Bu inşaatın muhammen bedeli 914000 liradır. MUnakau 20 kAnuna

ıvvel 930 tarihine milsodif cumm .. ı günü saat 15 de Ç•nakklle vllAye· 
tinde yapılacal!'tır. 

:\lünıka~ayı tıılrık edecekler teklif mektuplannı ve muvakkit teminat
lınnı aynı günde saat 15 e kadar Çanakkale vahliğ'ne vermeleri lizımdır. 

T U ıle rln münaka>ı şartnamekrin Çanakble, lstanbul, Balıke51r, lr.mır 
baş mühendisliklerinde mütalea edebilecekleri , .• 15 lira bedeli mukabilin
de Çanakkale ve lsıanbul başmilhendislikLrinden ve Ankarıda yollar umum 
müdürlilğiinden alabilecekleri iltn olunur. 

Teshilat 

bilumum otomobil 
döşeme atelyesi 

ve 

ve 

Fert m~tehal$$D$o 

Resul Bey oğlu Ahmet ve Ihsan 
Almanya ve Paris boya müesseselerinden diplomalı 

ziyaret etmeden en el ba~ka yere müracaat etme- iniı 

Taksim ~ılaaı geçidi No. 9 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ 

E~irne ~önlüncn jan~aı'llla elral oıekle~i IKl~BEN~E~E: KATRAN HAKKI EKREr -
-~· ı· ... ~ Haliç islıelelcrinde maıbut 160 Jandarma imalatha- Adalar Noterllğln !?; 

Ulu lr lgln en• kilo kekik otu 65 adet ıhla1111lr ie- • Biiyükıdada Hıhıım eaddc' ,J. 
• resıcsl ve 85 ıdeı kestanı çubuğa nesı mÜdürJüğünden: 8 numJralı Vaun kıraaıhan,slnl 1 ' 

Cinsi: 

Ekmek 

Sadeyağı 

Sığır eti 

Bulgur 

Sahıın 

Tuz 

Kuru fasulya 
Makama 

!\krcimck 

Patates 

Zeytin yağı 

Kuru savan 

Pirinç 

Kilo: 

170,000 

3,500 
30,000 

7,000 

1,500 
3,000 

4,000 

4.000 

3,000 
8,000 
1,000 

10,000 
l,.'iOO 

Cinsi: 

Odun 

Kömür 
Arpa 

Saman 

Ot 
Salça 

Zeytin 

irmik 

Şeker 

tanesi 

Kuru üzilm 

Beyaz peynir 
~ohııt 

K;ı ru bczdya 

Kilo: 

!30,000 

6,000 
12,000 

9,000 
10,000 
8,0QQ 

800 

200 

500 
1,000 

500 
4,000 

4,000 

l::tlirnc\lc te~ekkiıl eden 4 ıııımJrah Jandarma mektebi efradı

nın ,'ok•ı1. :ıyhk iaşeleri için cins ve miktarları yukarıda gö, tcrilen 

21ı t..J knı crz ık yirmi riın mıiddetlc ve 25- 11-930 t~ırhinden 
itibar~ .• mc\ J,ii nı(inak: ,'lıya Yazolunmıı~tur. Ekmek v~ et kapalı 
zari usulü ile d;gcrlcrı ise aleni munaka~:ı surctile olup 15-12-930 
p•ız:ırıesi giind saat onda ve komisyonu mahrnsu müvaccheslnde 

ihaleleri icra olunacaktır. Taliplerin yevmi mczkôrda teminatı 

muvakk:ıte makbuzları ile lıirlikte Bdediyede miitcşckkil komis

yona ve erzakların cinsine göre müttah1'l. şeraiti m~vzuayı gör

nıckistcyenlcr mektep \I idliriyctine miiracaat etmeleri i!ar. olunur. 

Askeri fabrikalar umum müdürlü-
ğünden: 

26 - 11 - 930 tarihi ~umaya tesadüf ettiğin
den bu tarihte yapılacağı ilan edilen münaka
salann 27-12-930 ta:-ihine talik edildiği ilan 
olunur. 

6 ad,ı kiraz kütliğü ile 24 adet ce· Yerli lmıl edilmiş olmak llzrc cümle cşyuile heraher 4,bd~!• · 
vlz kere<ıesl ve bir çam iki kök 617 çift demir efrat karyolası ka- efendiye uttım. 
nar sereni ve 600 ıdeı lıutıne çu- pılı zarf 111Unıhsı usulile sıbn DükUnı kcndhlne devir etti 

1 buğu kl cemın 8 kalem ..ırrran em- ılınıcakur. Münakua 20-12·930 Benim hiç bir ılfthm kllmarnıı P 
vali 11-12-930 perşembe günü ihale cumırtesl gilnU <aat 14 te Gedik duğundan l~hu dükk~n hakkınd" •· 
edilmek il•ere milzaye:!eye çıbnl- pıııda Jandarma imıllılı3nesinde gilna iddia ve alacaklı bulıınJ 1 

mışnr. yıpılıcaktır. Şlrtnat'lc lmılAthıneden t•kdirdc tarihi ll~ndm itibaren ' 
izahat almak lsdyen taliplerin •erilir. Teklifnamenin tauı lmlhı beı giln zarlınrlı mezkur dükk~~ 

Orman mildürlyctlnc ve yevmi lha· şartnamede milndcrlçtlr. müracaat etmeleri zımnında ~b 
}ede de saat ilçte Defterdarlık bl- iltnın neşrini ıalcır ederim. 
nasındaki ihale komisyonuna gel· B k k.. B ,.1 b No. 23 HOviikadada Rıhtım caddr<lnd a "lr oy a., ar aşı · ı·ı 
me1eri. 8 :\. h \'at.1n kınıathaneıinln -.J 

Didar hanıma alt: müsteciri lsmail. 

! .... Istanbul-belediyesi 
i1~n1arı 

··----.... - •••• 11 ....... . 

lstanbul belediyesine mensup 
miitekaldln ve eytamü eramilin 

k~nunuevvcl 930 i!A şuhat 931 
üç aylık maaşları: 

Belediyeye mcn~up müteka
idln ve cytamü eramilin kAnıınu

evYel 930 ilıl ~u bat 931 Uç ay
lık maaşları aşağıda yazılı glin
lerde mukayyet oldukları daire
lerden tesviye olunacaktır. llAn 
olunur. 

Üsküdar 
ı O U.nunuevnl 930 çarşamba 

11 kAnunuevvel 930 perşembe 

1 3 kAnuntıe\'vel 930 cumartesi 
Eminönü (Beyazıt) 

14 t..ı\mınuevvel 930 pazar 
15 k;\nunuevvcl 930 pazartesi 

16 Unıınuen·cl 930 ~alı 

lleyoıtlu 
17 k:\nıınııenc! '130 
18 k:\nun u~ncl 930 
?O k:\nı nucvnl ıı:ıo 

çarş:ı111ba 

pcr·cmhc 
rnmırtf'"i 

Emniyet saııdı~ı miiddrlüğiin
den: 

Didar hanım tarafından 30· 1 l -
929 tarihinde Sandığımıza bı

rakılan para için verilen 5804 
numaralı bono,-, kaybettiğini 

söylemiştir. Yenisi vcf.leceğin

dcn e>ki Bononun bükmii olma

yacağı il!m olunur. 

lstınbul 4 üncU icra mrmurlu
fandan: 

Beyoğlunda Pıngılu mıhalleılnln 

Elmadağı soUğında cedit 143, 145, 
147, 149, 151, 153 N.lı Hç bap 
dükUn iki bap hane ve maa arazi 
ahırı mllf(cmll fırının hlsıedırı olup 
ikametglhı meçhul madam Antuvontc: 

Fatma hanımı'\ Raif clrndiye 
olan borcundan dolayı baUdı ıdr«I 

yazılı gayri mrnkulAtın tamamı 24 
hi<se itibarile 19 lıi,stsi 5 K<ani 911 
tırihine miJıa<lif r:ızırrcsı günü sa:ır 

on üçten on bt; hııçuğa ko,br -~ık 
:trttrma !öUr~tilc parayı1 ı;cvrilccc~i 
hiS<cdar olm1k rlohyl•ilc ihbar ,·c 
11:11 ... ,,ıunur. 

Diyanet işi · ri rd,ljgi le,,ıı 
mndürlügllndrn: 

2000) im (~öOO' kilo sabı:nl~ 
· d · Jrnl< ZC}'tin yağı tortu~u muzayc t .1 ., 

surcıile s.ıııla.:ağından w kftnu1~' 
yelin on llfrinl' i per~embc gün\ı ~·; 
on l1 cştc I· deli müzay ede h~~r 
!Ayık görüld J~Ü takdirde iholc'I 1 

•• 

kılınacağındae mczkOr zeytin ' 1P, . . ·~ görmek İbtir( nlrrin \~eni camıı '1 . blP 
rif a' luıundakl levazım an ~' 
gerek müııyedcye ve gere rı 
•eraiti nıilzaYcdevl ınlı!Tiak 1

11 v • • ın 
edenlerin depozito \"C soir ıc111

1 ırc 
larilc hiclıktc l!tınbul evkaf '." 11• 

!inde diva•tt işleri rci,Jij!i le''. 
mild1'riy. ıine müracaat eylcınel<'1 • 

lmnbııl ikinci tlcıut ın• 
]ık' 

mc~inden: ~s 
Mıiflis ı im 1 lilseyln .zıd•on~~ 

dir rkııılının tekili nlcdığı k gı 
5 1 ,, - ' 

d.:ıtornrı. ınOıakrrr~i 1 - .,.. .1 ol 'u l p:ız~rtr~i •:ı:4~ , .; muknrrer 0 
, , 

da'.l aI:ıcal-;lıl ın tr\·ıni ,·c ' 
. 1) 

lırz' ı~ ·1 n: • l.:en1l'""tn if1As n 
ı.. 1 l· ı' •. 1 ... 'ı\<l .11 ı ( 

....... ,,,,...~....,,,,~~!!!."'~~ 


