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Takip edilecek 
faaliyetler c. • arlı mevcu 

Mektepliler 
mll11a balıaaı 

80 inci hafta başladı 
80 inci batta ba,ıamıştır. 

Gazetemizde çıkan lıalıerler
den en mOhlmmlnl aeçlp cu

martesi akşamına kadar mll

Babaka memurlujtuna gönde

riniz. Neticeler pazar gllnll 
ll•tredilecektir. 

S. C. Fırkası kendi kendini feshediyor Bugün hususi trenle 
Kayseriye hareket 

ediyorlar 

Gazi Hz. hiçbir yerd 
kendileri için merasim 
yapılmamasını emretti 

ANKARA, 16 (A.A.)
Resmi tebliğ: - Reisicüm
hur Hz. memleket dahilin
de bir tetkik seyahati yap-. 
mak arzusu ile Ankaradan 
17 Teşrinisani 1930 akşamı. 
hareket buyuracak/ardır. Se
yahat buyuracak/an mmta
kalar mümkün olduğu ka
dar geniş bir saha olacak
tır. l :j ve vazife müllıhazasr. 
Ankaraya avdetlerini istil
zam ederse mütebaki seya
hati ikinci devreye bırakma
ları muhtemeldir. Az zaman 
da azami mesai netayici el
de etmek üzere takip buyu
racakları programlarmı ta-. 
dile mecbur olmamak içinse 
yahat/erinin tadilini istilı- . 
dal eden her hangi bir tale
bin dermeyan edilmemesi
ni umumdan rica ediyorlar. 
Bilhassa ehemmiyet verdik
leri nokta hiç bir yerde res
mi ve.ra hususi merasim ve 
her hangi bir tezahürat ya-. 
pılmamasıdır . Reisicümhur 
Hz. nin seyahatleri esnasın
da tetkik buyuracakları ~·a
tan aksammda umumi ve 
tabii hayatı olduğu gibi bi. 
daha görmek esas maksatla 
rı olduğundan merasim ve 
tezahürat içinde tabii haya
tın değiljmesine mahal ve•·· 
memekle beraber vakit kay
betmemek için bu ciheti kat' 
iyyetle kaydeylemişlerdir. 

ANKARA, 16 (Telefon
la) - Gazi Hz. yarın (bu-. 
gün) saat IS te treni mah
susla Kayseriye hareket e 
deceklerdir. Kayseriden son 
ra seyahat programı Sivas
Tokat- Amasya - Samsun 
battmı takip edecek şekilde 
terti edilmi tir. 

Fırkasının teşkilabnı lağve karar veren lider, bu 
teşkilata toz kondurmak istemiyordu 

Son dakika -
S.C. Fırkası artık ANKARA, 16 (Telefonla) -

Çok kısa ıüren bir kaç celıe tatili be
ıaba katılnuyacak oluraa dün, Parli
mentodalü içtimada ekıeriyet fırl.a
ımın Dahiliye Vekili ve meb'uılarile 
muhalefet lideri aruındaki mücadele 
tam on saat ıürdü. Bazen hırçın, hid
detli hamleler, bazen de nükteli IÖz . 
Ier, güzel buluılar bu mücadeleyi ve
kar ve umimiyet hava11 içinde ele· , 
vam ettirdi,. 

14,5 ta baılıyan içtima, ıece yan. 
ımdan yarım saat ıonraya kadar d .. 
vam ettiti halde aimiin locaalruu do.. 
duraıı meraklılar meb'uılarla beraber 
neticeyi beklediler. 

Dün; barometre fena bir hava kay 
detmedi ve mücadele hatladığı daki
kadaki harareti eksilmek §Öyle dur· 
ıun saatler seçtikçe yülueliyordu. 
Gece yan11na doğru hanımlara mah
ıuı yukarı localarda oturan Kale nıa
halleainden gelmit ihtiyar Ankara H. 
ları kürsüden aöylenilenleri daha iyi 
duymak için İçtima salonunun arka-

mevcut değildir 
Ankara, 17 Telefonla (Saba 

ha kartı) - Fethi B., Nuri Bey 
le birlikte beyannamesinin tan
zimi ile metgul oluyorlar. ik
mal eder etmez muhtelif vila
yetlerdeki teşkilatlar adresine 
telgrafhaneye verecektir. S. C. 
Fırkası, artık mevcut değildir. 
Zira, nizamnamesindeki aaraha 
te göre fırkanın müessisi Fethi 
Beydir. Müeasis, fırkasını fes 
hettikten sonra fırka teşkilatı
nın devamına mana ve imkan 
yoktur. 

Hamallar kavgası 
gene başladı! 
Hamallar arasmda kanlı ar

ReisicDmhur Oazl M. Kemal Hz. localarından mazakeralı takip ediyorlar bedeler gene ·başladı galiba 
11ncla aynlan aimiln yerlerine indiler. yayı anlatıyor. Memleketini seven bu Meyvehoşta gene kafile kafile 
Senelerdenberi ihmale uiiramıı kürsü kıskanç vatandaş, Fethi Beye hita- hamal birbirine girmiş ve 4-5 ki-
nün üezri muhalif ve muvafık birrnk ben: şinin kam akmıştır. 
yuınrukların albnda ezildi. Ve kürıü - Latife etmiyorum, ciddi aöyhiyo Bu kanh ve eski kin, ihtiras, 
nün altında duran ıu bardağı müte- rum. . diye bağırıyor. · 'z} 'kle · hat ] t 
madiyen dolup hoıanclı. Hariçteki teşkilatın, senin fırka 

Fethi Beyin, takririni izah eden, teıkilatın değildir, başka manzara ar 
ıerzeniı ve ıiklyetlerle dolu birinci zediyor. Ve alay kumandanının üze. 
nutku her hazırlanmıt ve yuılmıı nu rine iskemle ile yilrilndüfünü, askere 
tuklar ıibl (monoton) du. Fakat bun ıa, atıldığını anlatarak ilive ediyor: 
dan aonra kürıü bir çok hatiplere - Harap bir dairenin ne taşı, ne 
merkez teıkll etti. lıte Viııf B., a- de ağacı kaldı. Hepsi o bizim candan 
henkli ıeıi, plirüzıiiz cümleleri, kud sevdiğimiz askerin üzerine yağdırıl _ 
retli mantıiı ile lzmirde ırördüklerini dı. 
anlatıyor. Sabık Moıkova ıefirİ, 111- - "Kahrolaunlar!" ıeıleri. 
bık Paris Elçiıine kartı hürmetlıAr Rasih Bey izahat ve mütalatını 
bir lisan kullanıyor. Bazen 4iddetli, bu teklifle ikmal eıti: 

geçımsı ı rı • ıra an şaya-

1 

lstanbu/ spor teşkr/6/ındaltl anaf'fıyi cızrt bir lulrarl• ortadJitı kaldırmak 
yoluna glrtn umumt nttrltu hty'ıti içtima halinde 

Yeni ve heyecanlı bir safha 

Istanbul sporundaki 
anarşi ortadan kalkıyor 

On gün zarfında ittifaka avdet etmeyen 
klüpler federe edilemiyeceklerdir 

Umumi kongre de 1 k!nunusaniye tehir edildi; 
hükOmet bu tarihi muvafık bulmuştur 

İstanbul'da sipor ifleri yeni ve he
yecanlı bir safhaya girdi. Bir iki gün 
eve) toplanan umumi merkez iza11 
bilhassa İıtanbul tetkilAtmdaki anar
'iyi tetkik etmi§ ve ikilikten eve! 1ı
tanbul mıntakaamı te~kil eden heye
tin resmiyetini reddetmlttir. Bu tak
dirde Yuıuf Ziya Beyin riya.et etti
ği te~kkül idman ittifalcı haricinde 
kalmış oluyor. Federasyon umumi 
merkezi bu noktayı tavzlhan bir teb
liğ neıretmi,tir. Muhtelif meaelelere 
temaa eden ve ehemmiyeti a'iklr bu
lunan bu teblia ıudur: 

Türkiye idman cemiyetleri ittifakı
na dahil atletizm, bob, blıildet, es
krim, deniz, güreş, futbol ve teniı fe
derasyonları murabhaalan, umı.ani 
spor vaziyetin! tetldlt etmek ÜJ:ere 
fevkalSdc ıurctte aktettlkkri l tlmJı. 

• 

da, hususatı atiyenin bilumum mm- Rıy .. eı •ttiğı hey'eı ve ttftkkü!Un 
takalarla ittifaka dahil kulUplere ve mahiyeti resmiyeti kalmıyın . ıbıl 
spor efktn umumiyeılne anu iblağı- mınıska reisi 
nı tahtı karara almıılardır: _ Yusuf Ziya Bey 

ı - Federaıyonlar, umumı kon- . . . . 
grenln müstacelen içtimsa daveti için ı ırelerın ilci Hnede bır ~tiına edrcr 
1928 temmuzundan itibaren gerek g!!aterllcllğl gibi bu heyetlerin de •n
merker:i umumi ve gerek mabafill ca~ iki aen.e ifayı vazife edebllecekle
aliye nezdinde tahriri ve tifabi ola- rlnı de sarilı bir ıurette maddeye ge
rak, müteaddi~ teşebbUsatta bulun- ç~mek pek lll kabil olablllrdl İşte 
muşlar, ve fakat inlesl yedi iktidar- nızamnamenin .bu aarahatine lıt~nat 
Iannda olmıyan manialar kal"fıamds eden ~ederaayonlar, mllddetlerm!n 
her teşebblialerinin bir muvaffakiyet- ancak önllm!Udeld lronııreden hc;aar 
sizliğe uğradıltnı teeaaürle mU§ahe- verdikten sonra hitam bulacagmıı 
de etmltlcrcllr. Bu aebeple kongrenin kani olduklan içindir ki dedikoduh 
vaktinde içtima edememealnden do- propagandalan tamamlle fuzult vı 
layı kendilerine en küçük bir hlıHI ıı:ayrl varit addedere_k ber ha'.'ı! b 
muatebe bile teveccüh ctmiyeceğlno bahane U. terki vasıle etmetı der
kani bulunmaktadırlar. 1 uhte etmlt olduldan meıullyetle ka· 

2 - Umumi kongrenin bu ıuretle bili telli bulunmaınıflardır. 
teebhürü neticeai olarak muayyen 1 ı - Federeayonlann YHlyetl, hu
maksatlara hizmet eden bazı .ıevatın 1 kuld ve nhamf cepheden, bu derece 
hotaerane tevil vo tefıılrlerle ııayri nf. l aarih olmakla beraber ı-nbul mın• 
z:ımi göıtennete çahıbldarr federaa-~ beflll8 geçen bilet zevat 
yonlar vaziyeti bernçbi zird!r: 1 "!r aeneden beri lllrf ka~lm .,,. fAh!ll 

BUttin te~Irilitça mablhUttatbik o- hır kuaumet!n tahtı tesirinde olar:ık 
lan ittifak nizamnameainin 22 ve 341 spor otorlteal etrafmda ve blltun 
üncü maddeleri gereek federasyon- ' (Devamı bqlncl sahifede) 
lan ve gerek mıntaka merkez ve id-
man heyetlerini, kongrelerde olduğu ------------
gibi, iki sene müddetle tahdit etme
miş, ve bu heyetlerin ilk &di kongre- 1 
ye kadar ihtiuaları dahlllndelı:i id
manla iştigal ve idarei umur edecek
lerini sarahaten göstcrmiıtir. 

Yeni Rusya 
---·--

F ALIH RJFKI 
&11tn S l1tcl m•ktubu 
bugan Jllnd S1Jhlfemlzde 

Yegane sebebi kongrelerin toplan
masında hudusu htr vakit muhtemel 

1 

olan teehhürlere kargı beyetlerin hu-
kuki vaziyetlerini ıuyanetten ibarot- ._ ___________ __, 
tir. Eğer maksat bu olmaaaydı kon-

• 

fakat bu tiddet zarif buluılar ve na- - F cthi Bey ve arkadatlarile tet
zik kelimeler arasında kulaia çarpmı kilatı hakkında tahkikat yapmak lilı -
yor. zımdır. Hükumet yapmazsa, Mecliı Kanlı kavganın ıı kurbanı kolbaşı d k b .. 

y caktı Salih vt 1<tsedar Bnlri J8rhos mildürtl-Hastayı nasıl buldunuz, o tor ey' 

1 

1 
ı 
1 

Vilsııj Bey kürsüde beyana/la Hayreddin Beyin müıahedelerile apaAli B r. ~ hr I I 1~ ti k b kını% da b•n kendi •llınle 
siı. ılediği beyanatı, aUlka ile dinlen- ey (Afyon), ne oldu, neden nı teessüi arbedenin tafsilatı iı ye eoı n -um pe az; ıra 
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ICİ A E LER •• 
Belçikayı ayıran dil meselesi 

Yeni Ru ya: 5 

Kremlin ve adamları 
Uzaktan, henüz içine girmediğim Mosko

va, durmayıp işler bir vinç gibi geliyor 
Falih RJFKI 

Kabinenin çekilmesine sebep olan mesele halledilmiş değildir 

Üzüm, incir vaziyeti 1 

ne halde? 
Macar tahtı ve 

Prens Otto 
İZMİR, 16 (A. A.) - Şehri- PEŞTE, 15 (A. A.) - Bazı 

miıı: Ticaret odası üzüm ve in ecnebi gazetelerinin Otto'nuıı 
cir hakkında bir rapor neşret- - raf tarları tarafından bir darbe' 
miştir. Üzümlerin ticari vazi- hükumet vukuunu pek yakın 
yeti §Öyledir. gösteren mutat neşriyatı clola-

Moskova'da ruble harcedilir. Rub- leri vermitlerdir. Amele evlerinde 
le için bir devlet kıymeti vardır. 9 bir dolııplık müzelere rutgelirainizı 
ruble bi.• 1 ngiliz liruL Bir de kıora radyonun, sesi en uzak köylerin izbe 

Kabine Ecnebi matbuah J Cenevrede 
hona denen aokak kıymeti vardır, ıerinde duyulur, •İneına arabalar Ü•· Gene yerı"nde 
70 ruble bir ln(İliz liruı. Ancak bu tünde Kamçatka'ya kadar ııider. Hindistanın idaresi 

ve konferans ikinci iıperküluyondur ve ihtilal i': Eıki l&l'llylardan, konaklardan, fa• k ld 
perk'Jlasyonu en alır cürümler ııJbi to ve sayfiyelerden bir çoğu amele, a ı .. 
cezalandırır. Kara boraanın bir kapıu memur ve köylülere rahat yerleri o- Hiııdistan'ın idare şeklini 
ucuz!Mğa, öbür kapm buz çölüne •· !arak aynlmıfbr. ~emlin teflerinin 

1
. tayin etmek için müzaherede bu 

çılmıttır. Moıkova yakmlarmda, ııeniş bir park k f l 
Rusyaya airerken va çıkarlıen içinde "Morozovb,,11 var. Karahan lunacak olan on erans top an-

paı·anızın heaabını vereceluiniz. l>ıta öfte yemeltleriden birini orada verdi. dı. "İngiltere kıral ve Hindis-
tıdan içeriye, içeriden dıfll"Yll ruble Bu kötk ... lıiden bir zencinin yazlığı tan imparatoru tarafından nu-
ııetirip ııötünnek yuakhr. Cebiniı:cla idi. Sonbahar renklerinin en hazinle- tuk söylendi. Merasim yapıldı. 
ki paranın artanını elinizden almaz- rini ve en ııüzellcrini, derin loir sü- ' · k al 
lar: fakat Rusyadan ecnebi paruı idin içinde toplayan parktan, henüz "Times' gazetesı ır ve 
r. karılmasma ela izin verilmea. içini ııönneditim, kalbine ve sinirine imparatorun bizzat konferansı 

?aranuı devlet bankasmda yahut dokunmadıiun Moıkova, durmayıp açmaaının her tarafta derin te-
ra borsada bozdurdufunuza ı;ıöra itler bir vinç ııürültüıü ııibi ı;ıeliyor. sirat hasıl edeceğini yazdıktan 

ıatlar altüst olur: 9 ruble bir lngilD Elektrildettirmek. makineleştir- sonra ezcümle diyor ki,· 
le hayat aon derece pahalı, 70 ruble melı: ve amelelqtirmek: Bu Üç kanun 
bir lngilizle çok ucuzdur. Birinci u- yeni dinin esaılan, Bu büyük ve ka- "İngiliz, İngiliz-Hint ve Hin 
nıf otellerde 13 rubleye mükemmcıl nıık tebrin üstünde üç kızıl şiroşek distan devletleri murahhasları 
bi.- oda bulabilirıiniz. Bir takım alıt .,ıı; pıkıyor. Knmlin'in burada nasıl tarafından müzakere edilecek 
verişlerde ruble verirken, paranızı rahat edebileceğine şafıyorum. 
:!evlet bankasında bozdurmuı oldu- Rusyacla rahat bulabilmek için bir mesailln ehemmiyeti mübalağa 
tunu~u upat et.neniz Iizmıdır. deııQ içine ablır ı;ıibi cemiyetin içine edilemez. Hepsi dahilde ve Hin 

• • • atılmak, onun kokuıunu, ... ini, 11tı- • distan imperatorluğundaki fır-

Reisicümhur ve lıtalin Moıkova'cla r_abmı,clablepalı~~-~~~, .ve 0-~~ b!!· ka siyasetlerini ve şahsiyeti bir 
değildiler. Jlıisinden batluı hemen bil lıkte g ~._ ınıp ç .... ,...... .,.. tarafa bıraktılar. Çünkil bu kon 
ün ihtilal ş~lerini hariciye ve bizim ~~· ~u kaah':r dqından seyredenler ferans bu memleketle 1".indistan 
içilik •Üvarclerinde tanıdık. Şeflerin ıç~ or daunı • .__·yt d .... 
coğu yabancılarla temas ebnezlar. h kuıyUa . ....., , a em goı:u.~.ez. } arasında yeni bir devrenin başı-
Onun için kordiplomatik onları fev· -~riildr .. eı ~ıtiddetlilhtiakmlil t_ının bın ıçıdne M. aspar dır." 
fik Rü tii Beyin yanında göriip glS- su .• e~" rı cı propa!!~. a, "Times" bundan sonra kon-

- .. ş lbtilil duımaru propaganda. Bm ın- Belrikada bir buhran oldu. 
ı-uşlu. V .1 f B d · Lit · of sana ümit ve heyecan kanaatlan ta· ~ . d feransın Hindistan'ın müstak-
~·~of, ,kr~tı 0 

' h:v:n;~lert" v~ kar. Biri kafanm karanlık uçurumun Bu buhran eşme başka yer e te- bel idare şeklini tesbit için ce-

d-- a ~~'_, nızl ve e iki"nc'ı derece bir kayasmclan öbür kayaama vurur. sadüf edilen buhranlara benze- reyan edecek müzakerelerin ser 
ıger ...,.,.....,,. er, v Tef · in dü · · d" ğ Be 'k d · di k d 

yi;Juek memurlar, hepıinde fu huau- ernıat. ıç e ~er1ımz lf a rm mez. lçı a a şım ye a ar best ve müsavi şeraitle cereyan 
"";vet var: Şen ve ııcak tavır!<, heye- ~~ar ç~bn .;a1!'cı:!"~ ~uyarsınız: ayni sebepten buhranlar ilk de- edece~ini söyliyerek ortada bir 
ce'nlı, baıit IJİyİmli olmak! D~I bıçak ı.·s kaardıoto • 11hab alarguze . ve b~et~ç fa vaki olmuyor. Şimdi de Jas- 6 

1, bol evik karikatürü, eli palalı Türk ır ınm acı r ı sıze u un . . • . çok da müşkilat bulunduğunu 
ka "k ş t .... k dar lo etini kaybet- Ruaya'yı unutturur. par kabınesı ıstıfasını kırala ve- kaydetmektedir. Mezldlr gaze-
mi;ti;. uru a ym Bilmem "ııarp cepheıinde y~ ~~ rirken gene ayni sebebin tesiri te diyor ki: 

Yalnız hariciye hatları ve maiyeti ıey yok,, ~nefı ıever .. rnıdaınızh · altında kalmıştır.Mesele şudur: "İ. ngiliz hey' eti şahsen kuv-
. • . frak i Kadınlar te Bu roman aıper t erruatı ıçm e ar B 'k d d"l l . d b' 
••moıon ve •1yer. ·· ü d"" ı · bin unutulutudur. En mukaddes, en elçı a a 1 mese esı ye ır vetli azadan mürekkeptir. Hint nuz ve acık esvap ı ve suu z ur er. k" ·u . . ki 
R da · ba ka dil bilen u Fran- haklı harbin ıiperi içinde bu ıabra't şey var ı mı etı ı ye ayırıyor. hükfimetleri iyi temsil edilmiş-
sı:;•bil:n bJıbütün azdır: ' 1j bu kadar doğru ~~ varcbr. • Memleketin bir kısmı Flaman~ lerdir. İngiliz-Hint hey' eti, tet
- lngfü,ce ve Almancayı mektepler ç. nde haı~a• '!'ubarnr er lunmıyan dili, diger kısmı Fransız lisanı kikat komisyonunu oldug· u gı'bi 

d bu • ""ğr ti' Amel~ de sıpttler hiç bir uman daha az elem .1 B "ki 11 d e mec rı o e yoruz. _.__ d"I ı e konuşuyoc. u ı san a d b k 
ders veriyoruz. Bu ııün ancalı il- çeaıne ı er. . . .. . tanının bu konferansa a oy ot yapan 
oanlann fayduı var. f....,ıızlarm bi- claT~~b" t '?"lae duşeo hır ~u!ntn· Ganıdştır.hri . d rülfU milllcilerin iştirak etmemesi 
ze vereceği edebiyattan ise, ıençliği ,n, ,.... -~ ~ır 'mıyan Y~ ıınır e.~- şe nın a nunu karşısında iyi olması muhtemel 
ve ameleyi biz bililriı korumak uti- ~yen, büyük m!'"hll?'et ıçmde ku- meşhurdur. Bu büyük ilim mü- ,]ir. Muhtelit menafii müdafaa 
yoruz. çb~ı. ıatırapnlları ;";:iy;ed';,.j~ahm, bar: essesesinde tedrisat lisanı Fran 

Sofrada yanıma Vurotilof, kartıma ı, ve onu a '- . ve ı . er: te~ . . d d"lin' mecburiyetinde olan bu he~:t 
Büdoni düştü. Vurotilol halktan ye- ka.:"..>eder ve hıç bir acıyı dınclinnıı ~ız.ca ıdi .. Faka~ !"lıım:an ı . ı azası teklif edecekleri teşkıtatı 
tiıme bir kumandandır; yüz elli ka- olmaz. . • ıstıyenlerın teS"ln galıp. gel.mi.ş esasisiye ıslahatı için teklif edi-
dar harp yapmıf, ibtil&l zamanı bil- Harbın haklı olup ~lmad_~~ bot ve bu müessese de tednsat son 1 k b" 'tilaf · bulmak 

·ı. h mektebi tabıill ı;ıörmüıtür. olup olmadığım, zafenn mumkün o- l d Flam d dil" il _ ece ır ı zemın 
~~donl'l?n ıüvari harpleri "bu günkü lup olmadıimı düıünmelidir. ihtilal- sene er e an 1 e .ya hususunda son haftalarda çok 
R u • ge~liğinin destanlarıdır Büdoni ciler bu imkinlara inanmıt olanlardır. pılrnağa başlanmıstır. L!kın uğrastılar ve Hintlilerle Müs
tü~küıü hücumcularm mart•. addolu- Moıkovayı edebiyat. ne yürüt~, buna mukabil Gand şehrinde lüm~lar arasındaki ihtiUifa rağ 

b·ı· ne durdurur· oraya &"denler ne bır ·a·b ·ı d ""lfun"" un olma 
na 1 ır. . .. .. tarafın fetih '..,.ınıarını, ne öteki ta· unvan 1 an e aru . . men bu zemini bulmağa muvaf 

Şeflerle her vakit çok açık goruıil _._ b . il .. . 1 .. makla beraber o derecede bır ı- fak ld 1 H'nt hükfimetleri 
1 b T . r•nn ap11 ve ı rııun meraıye erını . .. . F o U ar. ı • 
e ~r Bu sene geçim llkıntm olduğu dinlemelidirler; Rubıuz iı.tatik ve so tim muess~seın olmak ve .. ran- nin murahhaslarının ekserisini 
nu iıitiyorum. f:_lı kanlı tetlıik rehberlen olmalıdır- s~c~ te~rısat ~a~ılmak -~zere teşkil eden Hint prensleri impa 

- Buğda~ var, faka.~ et buh- E. dob" ki h .. da buyuk bır darulfunun vucude ratorlug"u sadakatlerini teyit et 
raru fiddetlidir Maatteeaauf koope- ıyat manb armın anıııaı t" 'ld · Ah· maarif nazırı 1 
ratiflerimiz v; erzak ıebekelerimizi ha ııüzel yazılmıt ise o doğrudur. ge ırı ı. . .~ren .. . mişler ve git gide nihayet ngi-
tamamleyamaclık ve düzeltemedik. Rusya kitaplarınm çoğunda iıte bu ~~d darülfununu ~udernsle- liz-Hindistan'm emellerine ken 
He.Ikın düWnlar önünde beklemek- kuıur var. rdiıı:ın Frü~sızca ted~di~atdyapılan di hakimiyet haklan fcıleral 
ten mu~tarip oldufunu ı;ıöreceksiniz. ger m esseseye gı P ers ver H'nd.istanda mahfuz kalmak ü-

Ruılar ara11nda fokstrot ve tanııo melerini menetmiştir ı .. , .. ·· ·· 1 oyrayanlar k değil, ıüvarelerde ha- Cem/y~tlerde · zere teveccuhkar ı::on:rımu~ er-
tır için bir ~si kalkıyor. Buna kar· .- • Fakat bu hadise büyük bir dir. İngiltere ile Hındıstan ara-
ıılık süvarcleri~ !eı.~nlsiz, d'."'~.llZ Balıkçılar ne ıstı yor? ' heyecan uyandırdı. Tedrisatın sında mutlaka ihtilafa . lüzum 
ve çalgııız ııeı;tiiı gor~ez1 · lki1.fu.v~ l Balık ıI . ti" balık ·ıa hürriyetine münafi görillen bu yoktur. H;ndistan cehenne kar 
rede Mo•kovanın en ııuze ıeı erını, ç ar cemıye ag rmm . . .. İ . . h l 
dinledik: yüksek balerinlerinden biri imal edildiği iplikl<r hakkında hükil- karar protesto edıldi. Bunun u- şı ngılterenın asım o masma 
ni gördük. 'mete müracaat ebniştir. zerine maarif nazın M. Vauthi- hacet yoktur." 

* * • Balıkçılar cemiyeti balıkçılığımızın er ile onun verdiği emri tasvip "Times" bundan sonra kon-
. . . • inkişafını t min için bu ipliklerin ı;üm . • · · "f ·· · · h kk d " · 

Kremin~ aar•J'.•, ı~tılal ~arg~ı: rük resminden muaf tutulması temen etınış olan ?lger .nazırlar ıstı a- feransın netıcesı a !:11". a umıt 
dır: Kale•ınd~ '.çen ancak ızu~~ ırın niyatmda bulunmuştur. tarını vennışlerdır. besliyor. Bu kadar salahıyet sa-
lebıliP. Surun •ÇJnde yalmz muzeler l iNTiHAP KALDI .. . . bipleri tarafından müzakere e-
de•il, ihtilil r<i !erinin daireleri, ve Yorgancılar cemiyeti id.;_.~ heyeti Bunun ı:ız~rıne başvekil ~· dilerek teslıit edilecek esasların 
ap~!'I~ var~ır. . ! intihabı dün eberiyet olmadığrnclan Jaspar da ıstıfasını kırala verın ' fınd dd d'l 

Deruzı ~ır. nehır farzeder, binaları yapılamamışbr. ce dil meselesi yüzünden Bel- p~rlam~?~? ~r": . an re _e 1 

Wr kaç mıılı_ a~brır~ T~kapı Tabaklar cemiyeti idare heyeti in- ikad . d" k d 1 mıyecegı umındı ızhar ile böyle 
~ayı ':'remlin ın "azıyetinde~ır. 1~- tihabı diin Ycdilrulede cemivet mer- ç a şun ıye a ar 0 an ve teşriki mesainin millicilerin ü-
tllal, muıı:el..- ve sanat eaerlenna bıç kezinde yapılmış ve sırf debbağ fahri hazan çok uzayan buhranlardan . d d . ha ıl d - . . 
ııl?ku~tbr. Y ":'nız b~ ka~ de- katörlcrden mürekkep bir heyeti ida: biri daha vukubulmustur. z~ru:'. e e tesır 8 e ecegını 
Jil, daha ilıııt bunif ebniılerdir. re intihap edilmiştir soyluyor. 

Herkesin Y•f"Ylt• başka, fakat · Jaspar kabinesi geı;en sene- Osmanlı bordarı bahsi 
hepıi buit ve göateritıizıtir. Krem- denbcri iktidar mevkiinde IJu- • · · 
l b• · An "Temps" 00-azetest eskı Os-in'de Rikofun re.•mi uroıunu ııor- d J d · A • t lunuyordu. Libtral ve kato-
dük ve ben bir ırece başvekil muavi- a o u a zıraı vazıye manlı borçlarile Türkiye Cüm-
ni, eski İf komiıeri, ıevimli sıcak bir Anadolunun son bir haftalık lik fırkalarına mensup meb'us- huriyetinin giriştiği taahhütle-
ha..-lt>t ve fiki~ adamı olan Ş~t havai ve zirai vaziyeti şöyledir: ların iştirakile teşkil edilmişti. rin telifine teşebbüs edileceği 
Yolclaşın hu•u•ı apartmıanma gıt- K da S • la Belçı"kada bu dı"l meselesı· h kk dak" · yetlen'n Al tim. ı,te bir bekar ,efin evi: Bir ya- . onya .. -. .on ya~mur r a ın ı nva man 
tak odası, bir çalıtma oclau, bir ye- zenyata _musaıt bır zemın hazır halli müşkil görünen işlerden- menabiinden tekzip edildiğini 
mck oduı. lamıştır, çiftçi bUtün gayretil'e dir. Ftamand dilini konuşanlar kaydederek diyor iri: 

Tahdit usulleri 
uymuyor 

Cenevre, IS (Milliyet) -
Harp malzemesinin tahdidi mü 
nakaşalrı neticelendi. Eıaalı tek 
liflerden bir kıamı reye kondu 
çıkan reyler tahdidin yalnız bil 
vaııta ve ya yalnız bila vaaıta 
bir usul kabulünde ittifak de? 
ğil büyük ekıeriyet dahi olma
dığını göstermişti». Her teklif 
reylerinde çok iıtinkaflar oldu. 

Muhtelit usul dahi ekseriyete 
iktiran edemedi. Bu manzaraya 
göre müstenkif kalanlar ya ge
lecek seneki büyük konferansa 
iltihak edecek devletlerin tema 
yiilleri hesaba konursa tahmin 
edilebilir ki tanklar ve çok bü
yük çapta toplar gibi bazı mah 
dut devirde harp malzemesi i
çin doğrudan doğruya tahdidat 
ilavesi suretile bilavtısta tah
didin kabulü muhtemeldir. ı.:)u
rası muhakkaktır ki bu tah'.iit 
usulünde dahi milli müdafaa 
bütçeleri az olan devletler lehi 
ne hususi kayitler ve bilhassa 
harp sanaıii olmıyan mtmleket 
ler için esaslı istinaslar mevzu
u bahis olması zaruridir. 

Türk murahhasları daima 
bu son kaydi ihtirazi tahtında 
reylere iştirak etmiştir. Heye
timizin bu husustaki haklı me
talibi kimsenin itirazını celbet
medi. Bilhassa bir kaç devle
tin murahhasları tarafından tak 
viye edildik, Yupnan murahası 
bu esası, tahdidi teslihat muka 
vele projesinin ruhunda ve ma
hiyetinde mevcudiyetini kayde 
derek bizi teyit etti. İspanya bi 
zim kaydi ihtirazi ile reye işti
rak etti. 

Tevfik Rüştü B. siyasi t«"
maslara ve hususi konuşmalara 

Mevsiın iptidasından 10 T. yısile salahiyettar mahafil bu 
saniye kadar borsada 25754724 meselede hükfunetin noktai na· 
kilo üzüm satılmıştır. Geçense zarında hiç bir tebeddül olmadı 
ne ayni tarihte 37509298 kilo ve 
evvelki sene ise 292250939 kilo ğmı ve Otto'nun tahta geçiril~ 
idi. Mevsim iptidasından şim- mesinin henüz zamanı gelmedi· 
diye kadar ihracatımız23195565 ğini beyan etmekotedirler Bil· 
kilodur. Bu miktar geçen sene hassa Otto'nun eın hararetli ta· 
32516645 kilo idi. raftarlarından olan prens Fese-

İncirlerin ~icari vaziyeti ise tich ile Sonssich ve sairenin Ma 
şu merkezdedır: . . 

Mevsim iptidasından 10 teş- carıstan~'.111 ay~ıl?ı~arı bır za·_ 
rinisaniye kadar borsada 16 mil manda böyle bır ıddianın neka 
yon 430089 kilo incir satılmıştır dar boş olduğu kendiliğinden 
Geçen sene 17955695 kilo ve ev- tebarüz eder. Petelloyd gazete
velki sene ise 21176191 kilo idi. si Ottonun sinni rü11te vasıl ol· 
Mevsim iptidasından şimdiye . b'le 
kadar ihracatınuz 162389~ 1 kil ması dolayısile beyanname ı 
dur. Bu miktar geçen s;ne 1: neşretmiyeceğini ya:ımak~a· 
milyon 638325 kilodur. dır. Otto taraf.tarlarmm n~ırı 

K. Bethlen Berlinde efkarı olan Nezet ujsag gazel~ 
si bu şayiaların Kont Bethtenııı 

BUDAPEŞTE, 15 (A. A.) -
Başvekil Kont Bethlen 21 teş
rinisani cuma günü Alman hü
kumetini ziyaret etmek için 
p.,,rJ ine hareket edecektir. 

Tirikotaj cılar -----
Dün bir içtima yaptılar 

harice her seyahatinde çıkarıl- · 
dığı gibi, şimdi de Berline seys· 
hati dolayısile çıkarıldığını vat 

noaktadır. 

Şoförler intihabı 

İntihap feshedildi; yenisi 
nasıl olacak? Trikotaj sanayii fab:-ikatSrler: dün 

Sanayi Birliğinde tam beş saat de -
vam ed~n bir heyeti umumiye içti - İktisat Vekaleti Voförler intİ 
maı yapmışlar ve çok hayırlı bir ka- babının feshi icap ettiğini İstaJl 
rar vermi!lerdir bul mıntakası ticaret müdürlü· 

Trikotaj fabrikatörleri bu içtima- g-üne bildirml•, ticaret müdürlll 
larmda İzmir felaketzede ve seylapze "il 
delerine karşı ufak bir yardımda bu- ğü de keyfiyetten Şöferler vo 
lunabilmek için eşya teberrüünc ka- otomobilciler cemiyetini haber' 
rar vermişlerdir. dar etmiştir. 

Bu eşyayı toplamak için üç ki~i- Cem' · · dil tı" et rnU 
den mürekkep bir komisyon tefrik . . ~yet r;ısı n .car 
edilmiştir. Bu komisyon asgarf bir dUnyetıne gıderek yeıuden yapı 
müddet zarfında bütün fabrikalardan lacak olan intihap haklandagÖ-
teberrü edilecek eşyayı toplıyacak ve .. .. Ü 
İzmirde İzmir valisi Kizım Pş. namı- ruşmuşt r. 
na gönderecektir. yeni intihap on bet gttne ka• 

Kazım Pa113ya bu etyanın hassa - dar 1 cak dı~ ~•~ 
ten kadın ve ~ocuklara ~evzii.-ti rica yapı a • rey san r;• ...... 
edecektir. si mahallerinde dolaştırılacak-

Aldığnruz malumata nazaran diger tır. İntihabata fesat karışmama 
erbab• sanayi de aynl suretle hare- sı için azanın bizzat rey atınall 
ket edeceklerdir. 

kararlaştırılmıştı. devamdadır. 

Dün komisyon katibi umu- Yan yarıya indirildi 
misi bugün de İtalya murahha- Şimdiy~ ~ad:ı~ İ~~bul bor- Borsa meclisi azalığı 

Borsa meclisinde mUnhal bU· 
lunan iki azalığa henill ki.ınS' 
tayin edilmemiştılr. Kanun aıu· 
cibince aza adedi yedi. oJ.ınBlr 
lazımdır. Bugünkü vaziyette ise 
beştir. 

sı ceneral Marini tarafından ye sası meclisı reısı, ıçtıma başına 
meğe davet edildi. Tevfik Rüş-115, azaları da 10 ar lira hakkı 
tü B. dün M. Politisi ziyaretle huzur alıyordu. 
iki saatten fazla konuştu. Bu- . Maliy~ vekaletinin bir emri 
gün Bulgar murahhası otele zi ı~e b_u ı;ruktar yarı yarıya indi
yarete geldi. Uzun müddet gö- nlmıştır. 
rüştüler. ----------------------

Atlnadn 

Yunan meclisi açıldı 

M. V enizelos bir nutuk 
söyliyecek 

Atina, 10 - Yunan ayan ve 
meb'usan meclisleri, dün mera
simle açılmıştır. 

Başvekil M. Venizelos, çar
~amba günü, Türk-Yunan iti
lfillan hakkında mecliste mü
him bir nutuk irat edecektir. 
Dostluk misakile, bahıi itilaf 
ve ticaret mukaveleleri tabedile 
rek meb'uslara tevzi edilmiştir. 
Parlil.mentoda şiddetli münaka 
~alar vuku bulacağı tahmin edil 
mektedir. 

Asfalt nehri Kremline de akıyor. zeriyata devam ediyor Fransızca'nın ayni suretle mem "Gene ayni menabiden bildi 
Bütün yollar altüstür. Kremlin"in K l'd S b ·h . l k li ı ak haf Ank h'"kO.m Muhalif ve muhacir meb'us-her tarafı tamir edildikten başka, bir ocae ı e --- on a ar zen- e et sanı o ar mu aza e- rildiğine göre ara u e- Salih Paıa Erkllnı Harblge ile birlikte 
büyuk yeni yapıtlın iskeleti de göze yatı devam ediyor. dilrnesine aleyhtardır. Fakat ti 25 sene de itfa edilmek ve yüz lardan bazıları hükfimeti tenkit 
çarpıyor. Samsun - Buraya fazla yağ tedrisatın hürriyetini müdafaa de 95 i Amerikadan alınmak ü- ve muaheze edeceklerdir; ma-

Yapı, Y8J!''.yapı ... lh~ __ inşa'.'t ve murlar yağmış, kışlık zeriyat ederek ve Fransızcanın muhafa zere yüzde 5 ile 20 milyon ister amafih kabine şimdiden ekseri- Salih Paşa Erztlrumda 
ı..tı.ım devnnın en •tetli gunlermde- d tur zasını ı"stı"yenler de bu ı'ddı'alar ı· "k da bl · t"k ktı' ..,,.ti temin etmiş addolunabilir. dir. Komm;-Uıt Ruıyanm naıyona- urmuş. . - ın mı tarın r ısı raz a ,_ k 
Iİ8t Türkiyeye naıd benzediğini söy- Manısada - Bağ bozumu mdan dönecek değillerdir. tasavvurunda imiş. 18 milyon Ağn kahramanına Erzurumda parla 
lemiştim; büyiik tetebbüa.ler ve top- bitmiştir. Kışlık zeriyata devam Maamafih Jaspar kabinesi isterlin ile Osmanlı borçlarına İspanyada karraıklık 
tarı in"' ile Rusya, tam zıddı olan ı.. edili.yor iktidar mevkiinde kalmış olu- ait geri kalan kuponların iştira- ""' bir istikbal yapıldı . 
pltaliot Am•ikayı lıabra satirir. An d. l d . F k dil t · b' · M Rt tJ .ıloakova'da ikinci ııünü ihtilat mü a o u a soğuk en zıyade yor. a at meııe esı ıtınış sına tevessül edilecekmiş." AD T, 15 A.A. - Grev- Erzurum, 15 (Milliyet) Ağrıda kıymetli erkınt harbiye hey'ı: 
;aeainİ dolqtık. Bizde ilk teceddüt 1ııt Yozgat, Aksaray, Konyadadır. değildir. - - • 1 

•' • - ciler, tüccar ve esnafın bu sa- g"ı eşkiyasmın imhasından sonra parlak surette ı..~~ıtanmışlaf(lı!1 reketini düıününiiz ve o günden bu Buralarda hararet birle dokuz '() Fransanın Atina sefiri hah mağaz": v_e dükkinl. a~ı aç İğdırı aKğızman, Sanka.ış, mm Kara kapısında ...... ya"pılan istikb8 
söne kadar bu hareketi mub.telif de- arasındadır. En sıcak ta İzmı"r BR KSEL, 15 A.A. - Kı- PARİS, 15 A.A. - Fransa'- mal n ~ ı ak t ı . M Cl' arı amanı 0 m ıs emış er takalarındaki kıtaat ve müesso- . . h · · d ki bilıl ... 
rirl.e:'." ayırınız;.~~ .odayı bır devre Dört yol Antalya tarafl dır ral, Başvelrlle gönderdiği. bir nın Atina sofırl . ement Si- dir. Zabıta kuvvetleri, sokaklar . . . . . meruımıne şe runız e .• 
verınız ve her b..., ıçın ne kadar bas- arı ' mektupta kabinenin istifasını mont, birinci sınıf fevkalade d k 1 k 1 b" satı askenyeyı teftiş ıçın dola- mum erkaru millkiye ve askeri 
ma el yazıaı, vsikalar, fotoğraflar T a o gezme te ve top u ır .. ·od 
varaa toplayınız; o devrin hususiyet- kabul etmediğini, ç!inkü buh- murahhas ve orta elçı ığe tayin halde gördükleri ~vcileri.n Ü- şan ~ Pş. bugun aaat 7 de o yo ümera zabitan ile bcledir 
lerini ııösteren reııimler ve iıtatiıtik- C. H. F. rana sebep olan meselenin par- edilmiştir. zerlerine yürümektedir. Tram- tomobille Sarık~ş.tan hareket meclisi azalarının kaffeıi ve~ 
ler yapmız. Mollcova müzesi böyle U k l limentoda ne müzakere ne de Kazanan tahvil!t vay ve metropoliten seferleri ve sat 15 te şehnmıze avdet et rafı belde iştır' ak etmı'• ve ını.ıı· 
bir Türlı ihtilal müzeıinin eni,.: ör- mumi mer eze temas bir karara raptedilmemit oldu- KAHİRE, l6 A.A. -Yüzde dunn tur rniştir. Halkın ve ordu mensu- "' -•fre1' 
~~i_r,.; ~e ö~~~::.ı;~ ~:t;:~ k:': Fırkaya ait. bazı hus~t hak- funu, bundan dolayı kabinenin S faizli ve ikramiyeli Mısır kre uş • ı bininin kendi.Bie karşı beslemek ka, sunufu muhtelif eden ıı,_ 
Rus halk ve ibtilBJ hareketlerini eni- kında merkezı umumi ıle temas düşmesine sebep olacak derece- di Fonsiyesi tahvillerinin 15 T. MADRİT, !" A: ~· - M:. te olduğu hUrmet ve muhabbet kep kıtal ihtiraiye tarafndan ~ 
yi ı.ıri!.u ;ı:östert'iğinden daha iyl an- etmek üzere Ankaraya giden de ehemmiyetli olmadılh-n· yaz Sani 30 ke•ideıılnde '"' numara Berenge, Madnt valiııı ve emnı z 1 d · d Çaldır lamlanmıştır. Salih Paşa şere 
la L.. s~ ~ ,..- tt' • üdilrii .1 .. .. ey an erecesın e, an f .... 

Yarak çıaar11nız. Cümhuriyet Halk Fırkası vila- mıştrr Kıral hadiseyi kapan- lar kazanmı11tır: ye umumıye m ı e goruş • danlığ wa , .. 
Okur yazarı az memleketlcde göze t h , · A ~ d C <l d.d .ğ:_, hm-"- . müştilr. Dahiliye ve Maliye ve mınta.kasmda ve Aftı dağların- ne mevki kuman 1 

. ıo 
ııcntermck , kulağa işittirmek la- ye . ey etı .. az .. sın an ~v et mış .a ettı lı• ve wuunete o- 326,770 numaralı tahvıl 50 dan . . . d b ba 
zundır. Ru· iLtilnlcileri müz,~ radyo Kenm ve Rukneddin B.lerın bu lan ıtlmadının sarsılmadığını bin, 659,842 50 bin, 94,667 50 İktısat nazırları Başvekili zlya- daki muvaffaklyetlerile bir kat bu hafta ıçensın 8 ır 
ve ıinemaya uınıılmıı<. terbiye hizmet gün avdetleri beklenmektedir. da ayrıca ilave etmiştir. bin Frank kazanmışlardır. rete gitmişler&. daha artınıa olan Salih Pasa ve verilecektir. 
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kar amimiyetimiz haksızlıkla mı nyo ? • 1 
Vilay ette 

Ecnebiler 
too lirası olmıyan 
ınlekete giremez 

~ll'ıatname dün Polis 
dGrlUğüne tebliğ edildi 
~nebilerin Myahat ve ik.a
lcrt hakkındaki kıınunun ta
tı\arnui. dün viliyetten po

llıildörlütfuw teblif olun
tur. 

llıırı. nesaran ikamet edecek 
biler ınemlek•tıe çıkarken 

~-)iliz lirası olacaktır. Bura
""lınamak üzere • transit o

• yanlarında yUz elli lira 
duracaklardır. 

~tatlıan polis dördüncü 'ubc 
t edecektir. 

!>orcuların müracaatı 
Sııorouıar yeni tctkilit için 
Yete müracaat etmişlerdi. 
'<at ahiren yeni kongre akdi-

rar verdikleri için bunla
~melerinin tetkikin
"•zgeçilıniftir. 

6 çocuklu anneler 

Islah!.. 
Nasıl olur ve .. Ona 

ne derler .• 

S. K!mil 8. bunu 
anlabyor .. 

Darülfünunda hey'eti ilmiye 
nin serbest ve daimi olmak üze
re ikiye ynlmasr mevzuu bah
IOlması yüzünden çıkan müna
kaşalar gittikçe hararetlenmek 
te dir. 
Tıp fakültesi müderrislerin

dıea Server Kamil B . bu husus
ta demiş t ir ki : 

- Müderrisleri daimi ve ser
best diye t efrik etmek doğru de 
fildir . 

Bu tasnifi derslerin mahiye-
tine göre yapmak, konferans 
tarzında verilen, laboratuvar 
ve Seririyat mesaisi olmıyan 
deraleri izaft, diğerlerini asli 
addetmek lazımdır. 

Maamafih bunu yapmakla 
Darülfünun ıslah edilmiş ola
maz!" Server Kamil B. Darül
fünunun vazıyeti hakkındaki 
suale de şu oevabı vermiştir: 

ittihat .. 
Bankaların tasav

vuru fiil haline 
geçiyor mu? 

Resmi mahafilin malumatı 
yok .. fakat teşebbüsler 

iler liyor 
Dünkü nüshamızda şehrimiz 

deki milli ve ecnebi bankaların 
aralarında bir itti.hat vücude ge 
tirmek için faaliyete geçtikleri
ni yazmiştık. 

Bu hususta yaptığımız tah
kikatte resmi makamlar, bank 
lar konsorsiyomu icra komitesi 
reisi N urullh Esat B. ve borsa 
komiserliği tarafından ademi 
malftmat beyan edilmiştir. He
nüz resmi şekle intikal etme
mekle beraber bankalar arasın
da böyle kuvvetli bir tasavvur 
çok yakında kuvveden file çıka 
caktır. 

Bankalar ve .>orsa mahafilin 
de bu teşekkülün faaliyete geç
mesine ve çok muvaffakıyetli 
bir yol takip etmesine muhal:
kak nazarile bakılmaktadır. 

1 B~ledı11ed~ 1 Haksızlık! Niçin öldür dü? 

Yeni hudut Tevfik Kamil B.in 
seyahati buna 

olacak mı? 

Katil hala ortada yok! 
Şehir meclisinin 
vereceği karar 

... . 
manı 

M. Holştad'ın gazete-

Sabık Musul meb'usunu öldüren hançer, 
kuvvetini bir et aşkından almamıştır! 

Haşim B.in istif ası kabul mize beyanatı 
edilecek mİ ? Muhtelit mübadele lı:oıniayonu iş-

Şehir macliıi encümenlerinden daimi !eri, iki taraf heyeti ~ur-!'haoaları 

Kasap Hacı Emin kendisini besletmek ve kadının 
paralarını çekmek istiyordu ! 

encümenle kavanin enclimeni dün top araam.dald anlaşm.alar merıne nor-- Sabık Musul meb'usu Nuri 
laruruştır. Kavanin encümeninde is- mal hır hale &elmlftır. Bitaraf ~ele· Beyi Taksimde Şişli sokağında 
tifa eden tehir mecliıi azasından Ha- &ele_rdeı:ı "':· Holıtad dün komıayon- öldüren kasap Hacı Emin hak
şitn B. in keyfiyeti iatifaıı mevzuu daki dairesınde ~eç vakte .k~d~r meş kındaki tahkikat dün yeni bir 
bahıedilmlttir. Hatim B. verdiği iı- mg~l ?im~.ı ve bır muharrmml7e de-
tifanamede aebep olarak fazla metııu 14tır ki. .. .. , , safhaya girdi. Bu genç katilin, 
liyetini ileri sürmektedir. Halbuki şe- - Ort~d~ ı;sash muşkulat .:alma- faciaya sebep olduğu söylenen 
hir meclisi azalarının istifa sebepleri mışH oltug~ ıçın ~~~ memnu~uz. k Zehr hanımdan öteden beri fa. 
kanunen muayyen olduğundan encü- . . en z '?tac e 1 memış 0 an te - izle para almag- ı itiyat edindio.," i 
men Haşim B. İn iatifaııru kabule ta- nık ı§le_re. aıt no.ktayı nazar fark\arı-
raftar değildir. Bu baptaki kat't ka- nm da ıki heyetı mur~has~ .arasında ve kadına kendisini sevdirecek 
rar şehir meclisiniıı peqembe günkü d.ostan_e surette halledılecegı kanaa- bcsletmeği istihdaf ettiği ve 
içtimaında verilecektir. tındeyız: . . Nuri Beyi bu maksadına ma-

. ... .. Komısyonun mesaııı ne kadar de-
. Daımı encumende ~e k~a ve na- vam edeceği simdiden kafi olarak ni olduğu için öldürdyüğü nla-

hıye hudutlarının yenı tetkılita grire kestirilemez. · ştlmıştır. 
!~dili hakkındaki rapor tetkik edilmiş Bu mevcut itlere ve kullanılan Zehra hanım cinayetin para 
!"': Bu rapor .da meclisin önUmüzd~ld vesait' miktarına tabidir . 
ıçtL-naında muzakere ve tasdık edile- Bitaraf delegelerden M. Riva>ın meselesinden ileri geldiğini te-
cekttr. rahatsızlığı dolayısile komisyon iıe- yit ederek diyor ki: 

Ekmek, fırancala yeti umumiyesinin toplanamıyacağı - Benim Hacı Em.inin nikah 

N h k · d doğru değildir. hsı olduğum ve hatta kendisin 
ar omısyonu ün toplanarak Çünkü içtima akti için mutlaka üç d b' - ld - 1 

bu haftanın ekmek ve francala narh- bitaraf azanın hazır bulunması zaruri en ır çocugu~ od ugu ası • 
tarını teıbit etmiş, her ikisinin tiati değildir .. , sızdır. Bunları ışaa e en Hacı 
de ipka olu~uştur. Komisyon tarafından alakadarla- Emin ile hiç bir münasebetim 

o ehemmiyet vermedi. Çok ces 
surdu. Bir katına sahip oldu
ğum evine ara sıra gelmesi be
nim için değil, evin kiraı ter
kos, elektrik gibi i!leri içindir. 

Nuri Beyin kiracılan da 
Zehra hanımın söylediklerine iş 
tirak etmişlerdir. 

K atil bulunamıyor 
Katil, Nuri B eyi öldürmeğı 

günlerce evvel tasarladığı ve 
firar tertibatı aldığı için dün 
geç vakit yapılan taharriyata 
rağmen gizlendiği yer buluna
mamıştır. 

\' Cni hıfıııııısıhha kanunu mu 
ce altı çocuklu annelere ve
Ck mükafat için tetkikata 

- Bence Dariilfünun şubele
ri, seviye itibarile ali mektepler 
halindedir. Bunları Darülfünun 
derecesine yükseltmek ic;in esas 
h ıslahata llizum vardır ki bunu 
ancak hlikQmet yapabilir. 

Beledıye müfettişliği ra günde ıoo kadar etabli vesikası yoktur_ Komşuluk dolayısile ta 
Aldığımız ma!Omata naza- 1 d . bil _ . verilebileceği ve bu suretle komisyo - d' · d k 

ran bankalar ittihadın dahil o- G~en .er.:. ın ııı .e?en ~ç. h:ledı- nun mesaisi daha bir sene kadar de- ruştık. Ve benken ısın en uza 

Yalnız d\in kendisine yatak
lık ettiği anlaşılan bazı eşhas 
isticvap edilerek izi bulunmuş
sa da katil sık sık yerini deği~
tirdiği için hu iz üzerinde yapı 
lan takibattan henüz bir netice 
çıkmamıştır. 

Hacı Eminin Taksim mer
kezi civarında cinayeti ikaa cü
ret etmesi ve birden bire kendi 
sini saklamağa muvaffak olma· 
sı cinayette taammüt olduğunu 
ve her halde vardım gördüğünü 
teyit etmektedir. Dün de ?.abı
taca isticvap edilen Zehra Ha 
rum yaşlıca bir kdındşr. 

aııı olunmaktadır. 
~Üfus idaresi bunlan tesbit 

1 
&on nüfus tahririnden son

/\pılan tasniften de istifade 
Cktir. 
1tııbit muameleıinin üç dört 
.
1
11 evvel bitmesi muhtemel 
dir. 

Vekalet heııabına 
ı\nkara köyliilerine tevzi e
tle üzere vilayet namına 
lane ar arabası tabir edilen 
;/ekerleldi araba sipariş edil 

r. Bursa imalS.thanelerinde 
1rııakta olan araba lar ikmal 

Hükümet müdahale ederek 
her şubenin tekemmülü ic;in Av
rupadan icap eden mütahassıs
ları getirmelidir." 

lacak 14 yeniden iltihak ede-. ye kmufetMtışhgdınuhdenBbmn~ Sılivn kay vam edeceği tahmin edilmektedir. O- !aşınca son derece kızarak evi-
' ma amı em . tayın olunmus - Ü .. d"" d'" .. b.. ı . b"l ·· · B b ! 

k 1 1 d d h ·ı 1 1 
t D" 'ki · kim' . d " ı" ç ncu ve or uncu uro aun yarm me ı e tecavuz ettı. u se ep e 

ce o an ar a a ı o ur arsa 18 urğ._ ıg1 :rıds~ı_ıled. ın tayın e 1 e- toplanması muhtemeldir. Henüz bal- aleyhı' ne dava açacag· ım. Zaten 
Bank d . k .. .. k d . ce ı ma um egt ır. 1 dilrn . ih · ı · fl 'k' h . a ıre toru ya ın a bır e eıruş tı a ar ı ı eyetı mu- - . • .1 1 . . 
h ' t' · · · En hayırlı işlerden rahbasa arasında intaç edildikten son o beru degı , para arımı ıstıyor 
eye ı umumıye ıçtımaı yapa- " ra üçüncü bürodan geçerek heyeti u- du. 

rak bu teşekkülün nizamname- Belediye tarafından yaptlan tel- mumiyeyc gelecektir. Ben cinayetin olacağını kaç 
sini hazırlayacaklardır. tişlerde bazı lok~an.talarda dura dura Baş~urahhasımız . Tevfik ~5mil gu·· nden beri anlamıştıın. Çün-

ekşiyen ye-me en •ünnek için ba7. ı B. bugunlerde heyetı umumıyc nın 
ahçıların salça ve saire ile tazele<iiUe- toplanması için hiç bir sebep mevcut kü Hacı Emin, arzusunun ta
rine tesadüf edilmi!tir. Bu hal, hal- olmadığını , ay başında Ankaraya gi- hakkukuna manı zannettiği 
kın mide ve bağırsaklarını !ena hal derek kısa bir müddet sonra Garbi Nuri eByi öldüreceğini her 
de bozuyor. Trakyaya hareket edeceğini söylemi~ v_ erde, karakolda bile söylemiş

Belediye lokanta ve ahçı dükkan- tir. Hükümetimiz tarafından sahipb i ı 
Iarındaki yemeklerle esaslı surette emlilke va zıyet için komisy•ma şim ti. 
meşgul olmak için bir tdti:; ve ta\. ip dive kadar 30 müracaat vardn , 
talimatnamesi hazırlamağa haşlam'Ş - Bunlar ko misyon kararı mucibin-

Nuri Beye, vak'adan iki gün 
evvel köpek gibi yalvara yalva
ra : - Bu adam seni yiyecek, 
buralara gelme! dedim. Fakat 

tır. ce ilan edlilerek sahipleri meydana 
Talimatnamede lo talarda kul- çıkma51 i in lı i r buçuk ay bckl•necek 

Hlbuki kasap Emin jse 
kendisine nispetle o kadar gene; 
tir ki gerek Zehra hanım, ge
rek komşuları bir a k krskanclı 
ğının cinayete amil olduğu id
dasını kat'yyen gayr varit vo 
!;ayanı hayret buluyorlr, 

'f · ıttir. 
k<ıkında ala kadarlardan mü
lıil hey'et arabaların tet

"n t•selllimünü yapmak ü-

!anılacak sebzeler, etler. · onıervel e r, ve hu müdd•t zarfında sahihi çık.'llı
erıak ve ya ğlar hakkında ahka-..· uu- yan rınlak hükiı:ne t e intikal ed~rck 
lunacak, bir yemeğin nihayet, mcvsi- satılığa ~ ıkan labikce ktir. Garbi Trak 
mine göre, kaç gün muhafaza edil<bi yadaki Türk emlakin en bir çoğuna Mahkemede 

~saya gidecektir. 
); ..... 
~aret odasında 
tnıırni katip Anka
t:da ne yapacak? 
~ret oda1ı umumi kttibi dün 

ktiııat V ekiletile temas et- -
v!Jı~e Ankarıya gitmlıt!r. 

1 
Boy bu seyahatinde yeni 

Vekili Beyle temas edecek ve 
· 0dayıa ait bazı işleri takip tde-

~•aa Vehbi Bey Ticaret Odaaı 
it tçceinin !Ckli hakkında V •ka
~ llıaı edecektir. 
~dan betka Oda tarafından u

.tnüddet evvel hazırlanıp ta 
~~ tasdikine gönderilen Oda 

ı1 -mnameal hakkında da iza
~ l'trek nifamnamenin tasdikine 

tdccektfr. 

Gürültülü bir toplanış! 
Edebiyat talebesi cemiyeti dün 
kongresini ve intihabını yaptı 

Salonu ve içtimaı terkedenler ne istiyorlar ? 
. Edebiyat fakültesi talebe cemiye- tihap yapıldı. Ve neticede Etem Zi

tı ~un saat 3 .t°. Türkocağında ilk se- ya, Niyazi, Macit, Rıza, Ekrem. Ka· 
nelık kongresmı akdetmiştir. . . mil Beylerle Selmın Hanım intihap 

Kor:ıgrc~e yuz kadar talebe ıştır ~k edildikleri anlaşıldı. 
etmişti. Muzakerat çok hararetli ol - HUKUK TALEBE CEMiYETi 

B muştur D • ·· ıf·· H k f 
i ' k" · 'b' · - . . . .ru unun u uk akiilttsi tale-\· zım ısı gı 1 . Evvel~. eski ıdare heyetındrn .Ma-ı besi cuma günü yeniden tesi• ettik-

'tıı ib.raçat lfisinin faaliyete geç cıt Bey ~rsuye g~lere~ kon.g~eyt aç-\ len cemiyetin ilk kongresini aktede. 
ıı...,.~ Y\lll&11 hülı:Ometi de bu tı kvel9cle9mıyetın. bdır tbear~çesın~ . Y•va- ceklerdir. 

_,. b' t ki!• ra senesın en n teessus et- ----·----
._,., ır eş .. t yapmıt . bul d • . t d k . . H" k" J'k t • '. mış un u~un_a~ ~şare e ere ıım<lı~ a ım ı s aJı 

~•da vlicud f ·ı b 1 ye kadar geçırdıgı safahatı ve bir za-
i..~ be ~ • ..!~ mı ~ntihuba eş- mantar niçin faaliyetten mahrum kal Gençlerin bir temennı"sı' 

t .._' yn=• ıı ratı dı" . ah . M"' kib k 
hUroııudur. Bura Yunanistan d"guu 1.z "hettıb · uteilad. en ongre İstanbul Hukuk meTtınlarm-
1 ta ı d kti ıvanı ıntı a ma geç ı. 

nz m • ece r. Ed b" ·· · f al b dan 7 8 k' ·1·k b' h A k e ıyat zumresı son sını t c e- • ışı ı ır eyet n a-
h. sinden Etem Bey, reis intihap olun- raya giderek Hukuk mezunla-
1\lhtım şirketi du. Ve iki de k~tip seçildi. . . rmınhakim olmak için altı ay 
it Rılznamede ıkı madde vardır. Bırı b k•f l' . . d . .. 
~\ı~eitiletinin rıhtım isi hakkın nizamnamenin tespiti, diğeri idare l za .rt. a 1 ~ ıgtn e staj" goı~e-
. •• tahkikat bitmek üzeredir. heyeti intihabi. 1 'lerının dogru olmadıgını soy-

).;ı1'0n İıtınbul rıhtımı dok ve Yeni nizamname, evvelce bir kaç )emişler, bu stajın kaldırılma-
/ şirketinin mukavelesi mu- talebe tarafından kroki halinde hazır- smt rica etmişlerdir. 

• ~ .. ına davet oluduğu hizmeti lan'"'.ştı. . . . Adliye vekili heyete taleple-
~ ve mu.nta.z:aman yapmamak Nızamnamenın tarzı muT.akeresı . . . .. .. 1 

... 

tu neticeaine varmıttır. reye kondu. Madde madde okunması rını~ ıs,af~ n:ıumkun ol~adı.gı-
llılo.rın ve antrepoların bu ve müzakeresi kararlaştırıldı. nı soylemıştır. Bunun uzenne 

'"lkiııitrnın ihtiyaca tenbill Uzun münakaşalardan sonra ih"ar ı gençler İsmet ve Kazım pasa!
''• ~ten çok uzak olduğu anla- edilen nizamname kabul edildi. Nizam ra müracaat ederek hakim:lik 
~ . namede bir madde fahri aza kabulü- staı'ı k ld 1 · · h 
•ıyet karyısmda rıhtım tesi- ne dairdi. Bir kısım talebe hariçten nın a ırı ması ıstır a-

hı hllkiımetçe mubaya>Sından cemiyete kimsenin alınmaması taraf- mmda bulunmuşlardır. 
·;' Çare ve iminin görüleme- tarı idi. Neticede mezunlar ve müder- Başvekil paşa gençlere mes
t'· M:ukavele ile tasrih edilen rislerin fahri aza olarak kahulü ta- eleyi tetkik edeceğini söylemiş 
·~t l•lınittir. Hükumet şimdi karrür etti. tir. 
~tae Rıhtım şirketine ait bü- Fakat nizamneme müzakeresinin B · ' ! d 
· ~t •e mebaniyi •atın alabile- hararetli bir yerinde bazı talebe mü- ır gemı parça an 1 

'
1
1t vekili Z k" ' B b 

1 
zakerenin kanuni olmadığını "Söyliyt- Çeşme - İldiri sahiplerine 

~t e aı ey u mese e rek reisin kürsüyü terketmesini ve - •ytın' l 
L

8
tne• .. ul olmaktadır. ya~ ve Zu • a mıya eta. o etao 

"'11 "' müzakerenin baştan yapılmasını tek- - t 1 1 
!;, Uııta memleketin iktisadi lif ettiler. Münakaşalar hararetlen •yag ve zey ın a maya gıden s 

~ tnf"ına en muvafık ve ticari in- mişti . Ekseriyetin mevcut olmadığı, tanköylü Hakkı kaptanın ida
•lverişli bir şekil aranmü- nizamnamenin bir kaç kişi tarafın. rcsinki dört tonıluk yelkenli ka 

'I 

Hli\ ento f abrikalan 
lttohrabrikatörleri dlin Ticaret 
"v ır ı çtıma yapmıştır. Bu iç 
ııı_veıcc ımento istihsali için 

111 sı •.uzumlu olan antrasit kö 
~ b i:Urnrü k rtsmiııdcn mı.ıaf 
ti aıtkında haıırlana .t r~ı."r 
tnrstır 

dan tanzim edildiği ileri sürüldü. Bu yıkÇeşmeye dönerken poyraz 
iddiada bulunan talebeye reis so7. ver .. A rtl" - · d Ik 

d. On! d · · k tll ruzgarının se ıgın en ye en me ı. ar a ıçtımaı ter et er.Fa . ( . 
kat nizamnamenin tesbiti neticelendi. len parça~~mış, Kumudı) 

Bunu müteakıp idare heyeti inti- ıburnuna düşlip parçalanmıştır. 
?•batına geçildi, bazı kız talebe bu Mürettebatından kaptanı ile 
ı~tıh~bm da yapılamıyacağını. c:,.. - bir tayfası yiizerek aüclükle 
rıyetm olmadığını söyliyerek içtinıaı ·1 · 1 · H" · 1 • 
terkettilcr. Çıkan taleb t k 1 _ kurtulabı mış erdır. amu esın 

e e rar sa o . . . f k I b" l . 
na davet edildi. İntihabın , yapılması den bır ı k ı ıçı urtu a ı mış-
imkanı bulıınmııstu. Revi hafi. ıle in- tir. 

leceği gösterilecektir. Yunan hükumetince vazıyet ed i ld iğ i 

Tatbik edilemiyor haıdc bu hususta komisyonun 1tahcr 
dar edilmediği v e Trvfik Kamil B.in 

Otobüs ve kamyonların ça- Garbi Trakya seyahatik bu huonsta 
murlu ve yağmurlu havalarda ki şikaye tl e rin nazarı itilıara al ınara k 

f 'f esaslı tPtkik:.t ierası ve haksızlık la r ln etra a zı os sarmamaln için ete 
~ önüne geçilmesi istihdaf rd ildı~ i öy 

klik şeklinde bir nevi alet kul- ıenmektedir. 
lanmalarr hakkındaki belediye • ·--.... 
emrinin kabili tatbik olmadığı Haydar Rifat Bey 
anlaşılmış ve bu mddenin Ser- H . d k ( k 
rüsefer talimatnamesinden cıka apısane e a aca 
rılması tekarrür etmiştir. • Baro tarafından Adliye vel· a · 

Kullanılmış elbise letine müracat edilerek dokuz 
ay hapse mahkfım edilen avukat 
Haydar Rifat Beyin kalan ceza 

Hariçten memleketimize bir 
çok müstamel elbise gelmekte
dir. Bu elbiselerin Beledi ye ta
rafından dezenfekte edilmeden 
ve astarları sabitboya ile "müs
tameldir, dezenfekte edilmiştir" 
diye yazılı mühürle ınühürltn
meden satılması memnudur. 

Bu usulün hariçten gelmiyen 
ve dahilde tedarik edilerek satı
lan müstamel elbise ve eşyalara 
da tatbiki tekarrür etmiştir. 

30 bin lira tasarruf var 
Belediyenin yaptırmakta ol 

duğu ikinci ku:agm ahşap kıs
mındaki noksanlar bu hafta i
çinde tamam olacaktır. Atelye
de şimdiye kadar üç duba tamir 
edilmiş ve hariçte evvelce yap
tırılmakta olan tamirata nispet 
le bu üç dubadan ot uz küsur 
bin lira tasarruf edilmiştir. Bu 
para ile atelyede makine ve mo
tör tesisatı vücude getirilecek-
t ir. 

Saklı makineler! 
Radyo şirk eti vaziyetini 

kurtardı 
İstanbul telsiz telefon şirketi za

bıta ile beraber kaçak radyoları takt 
be -devam etmektedir. Bu takip bu 
hafta daha ziyade tiddetlendirilmiş 
ve bütün oenetlerde sıla bir tetkikat 
başlamıştır. Şimdiye kadar binden 
fazla kaçak radyo yakalanmış '° es
habı bakkmda tahldkata başlanmı§
tır. 

müdetinin affı rica edilmiştir. 

Bu hususta vekfüetc;e tetki
kat yapılmıı; ve mahkemei ttm 
yizden geçe~:\.t iktisabı kat'iyet 
etmiş bir hükmün vekaletçe ge 
ri alınmasına imkan olmadığına 
karar verilmiştir. 

Balıkçıların şikayeti 
Balıkhanenin üstünün .::am 

yapılması takarrür eden sundur 
maı:ı elna yapılmamıştır. 

Balıkçılar cemiyeti şimdıye 

kadar üç defa balıkhane müdür 
lüğüne müracaat etmiş fakat 
müsbet bir netice lamamıştır. 

Bunun üzerine cemiyet İktısat 
vekaletine müracaat etmiştir . 

Çorapçılar ne istiyorlar? 
Gümrük idaresi çorapçıların 

getirdikleri yağlan, ince yağ, 
saat yağı tarifesine tabi tuttu
ğundan bu yağlardan 7.20-225 
kuruş gümrük almaktadır. 

Çorapçılar getirdikleri yağ
ların ince yağ olmayıp alelade 
makine yağt olduğunu ve bina 
enaleyh kilo başına (5) kuruş 
gümrük resmi alınması lazım 
geldiği fiktindedrler. Çorapçı
lar bunun için tesebbüsatta bu
lunmuşlardır. --..,--

Eski tapu kayıtlan 
Eski defterhane mahzenle

rinde mevcut ve muhafaza edil-
Memleketimizde daha 5000 kadar mekte olduğunu yazmı,tık. Ha 

e5'.'ah r~ydo ma~nesi bulunduğu talı- 1 bcr aldıg-ıınıza göre kuyut def-
anın edilmektedır. . . 

Radyo şirketi ufak tefek dahilde 
imal edilen radyolara ehemmiyet ver
mektedir. 

Radyo şirketi artık vaziyetini ta
mamen kurtarmıs addedilmektrdir. 
Bunun için radyo Şirketi şimdi islaha
ta başlamıştır. Gelecek hafta pa:<arte
si gününden itibaren radyoda Darül
bedayi ,.,.msillerine başlıyacaktır . 

terlerın mevcudu olan (30) bın 
defterden ancak şimdiye kadar 
( 8,500) ü sevkedilm.iştir. Müte 
baki kuyudat ve defterlerde pey 
derpey sevkedilecckt ir. B u ku
yudatm Ankaraya nakli için 
(10 - 15) vagon lazım gelece 
ei tahmin edilmektedir . 

..... ıımmrı ........ ~ 

Yerinde bir sual? 
Zavallı adam kalkıp kalkıp bıçağın 

üzerine mi düştü ? · • 

Katil bu suale cevap veremiyor, boyuna 
dolambaçlı yollardan yürüyor 1 

Karamürselde amele Ahme
tli katil kastile cerhetm-:kle 
maznun Saim, Kazım Ef. !erin 
muhakemelerine dün ağırce1a
da başlanmıştır. Davacı yerinde 
Ahmet Ef. maznun yerinde de 
Saim, Kazım Ef. !er oturuyor
lardı. 

Müddeti Ahmet Ef. davası
nı şöyle anlattı. 

- Herekede, mızıka mual
limi İhsan Efendi ile bayramda 
gezmeğe gittik. 

Ayakkabılar ayağıını sıkı

yordu. Kırda bir az oturup is
tirahat ettik. Biraz peynir ek
mek yedik. 

Sonra oralarda bulunan bir 
kahveye gittik. Bu sırada Ka
zım geldi. Yamda bir arkadaşı 
vardı. Beni bıçakladtlar ... Hem 
de ltı yerimden .. Biz k<ıhveye 
githtiğimiz zaman, Kazımla aS 
m kahvede oturuyorlardı.,ı 

Kazım da diyor ki: 

- "Meyhanede içiyorduk. 
Sonra diğer arkadaşlarımla 
çıktık. Saim ile Ahmet meyha 
nede kaldılar. Saim Ahmeıle 
eskidenberi kızgındır. Buna se 
bep te Saimin Ahmedin on 
dört yaşındaki biraderine teca
vüz etmesidir ... 

Saim Ahmede olan kızgınlı
ğını itiraf etmiş fakat kendisi· 
nin Ahmedi bıçaklaadığını söy 
lemi~tir. Saimin iddiasına göre 
bıçağı Ahmet çekmiş. Fakat 
nasılsa yere yıkılarak bıçağın 
üzerine dtişmüştür. Bu idda ü 
zerine reis sordu: 

"- Ahmedin yarası bir de
lil beş altı tanedir. Ahmet kal 
kıp kalkıp bıçağın üzerine mi 
dUştü? 

Maznun tasdik etti. Bun
dan sonra daha bazı şahitler 
dinlenildi 

Diger iki şahidin de celhi i
çin mahkeme talik olunmus~u. 

Tevkif edildiler 
Geçenlerde Muharrem i~-

m.inde birini öldürmekle maz
nun Hüseyin, Osman, Mehmet, 
Küçük Hüseyin zabıta<lan ııı ~id 
deiumumiliğe verilmişler, müd 
dei umumilik te ikinci müsteı~

tikliğe havale etmiştir. Miis
tentik bunların tevkiflerine ka
rar vermiştir. 

Hikmet Beyin bir 
mektubu 

Bandırma a rceza re isı ve sabtk 
müstantik Hikm t Beyden a ldığımu 
bir mektupta İstanbul mudcei umu 
misi Kenan Beyle aralarlnda müte 
haddis davanın sükutunun Kena:ı B. 
in bilvasıta verdiği tarziy' n~ mün1~ 
kün olduğu bildirilmekte ve bu nok· 
ta üzerinde ısrar edilmektedir. Hik· 
met Bey bu mektubunda Kenan Be
yin Cümhuriyet refikimize vuku bu· 
lan beyanatına d' uzun bir mükahe
Iede bulunmakta ve öyle demel<te- · 
dir : 

"Zatıbak imhal edilebilir. fak•t 
ihmal edilemez vt . • bir gün adalet 
her halde tecelli eder ... ,. ---..... -~. 
Tamirine başlanıyor 

Reisicümhur Hazretlerinin bütün 
emlakini umumi reisleri bulund~kl:ırı 
C. H. Fırkasına devrettikleri malum
dur. 

Bu meyanda İımir birincı Kordoı 
daki bina da vardır. Bu binayı ,-edi 
sekiz senedir Naim Bey isticar cJi~·o. 
du. 

Halk Fırkası lıinada tadit.ıı ve tef 
rişat yaptıracağından bina tahliye e
dilmiştir. 

Bu hususta tanzim olunan proje 
Gazi Hz. ~ takdim olunarak tosvip 
edilmiştir. 

Bin>nm tadilen tamiri altı ayda li 
tecektir 

Meccani dersler 
Esirgeme derneği riyasetinden: 
Cemiyetimizde talebe kaydın baş

lanmıştır. Her gün Aksarayda Yusuf 
paşadaki merkezi umumide kayıt va• 
,,.,,. Daktilo dersleri de verilir. 
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Raşit Rıza ve arkadaşları Asrın u11tdesl "Milliyet" tir 

17 TEŞRİNİSANİ 1930 
1 DAREHANE - Ankarll caddeti 

No: 100 Telııraf aclreoi: Milliyet, İı
lanbul. 

Telefon nıımaraları: 

lııanltul 3911, 3912, 3113 

Şehrimizde ikinci bir temsil heyeti 

Önümüzdeki çarşamba akşamı s2at 21.~0 tl• 

FRANSIZ TIY ATROSUNDA 
l\lAU1\i\l GABRİELLE DORZL\.T VE refil.lerinln ilk 

1 
temsili s olarak Bernşrayn in ~aheseri olan 

RAEL 
Diger temsillerin prograıııı faaliyete geçiyor Aç bir adamın bulduğu iş ... 

Bu hfta içinde Raşit R.Jza ve lan Eliza Hanım Avrupadıı ge- -lngilizcederı-llZICC ABONE ÜCRETLERi 
her lin bilet :n: 

tiyatro glieııindc rnlik edilmiş \'< giştler 
satısına devam etmek.redir. : 

8 x:x:::x:::: 
arkadaşları temsil hey' etini ye- çirdiği zamanlarda san'atça esa Çoktanberi i~ arayıp hulamı- dedi, bunu ben de biliyonıın. ~.,... .............. ,....,....,...,,....,,...., o:::x:) .._..._,...,vvvvvvv'-'7' 
niden temaşa meyanında gör- sen yüksek olan kudretini daha yan adam dostlarından birine Sonra ilave etti: ı Meşhur Viyolonist 

O Türkiye iıGin Hariç içia 
l aylıtı 400 lıuruş 800 kucllf 
6 n 7 50 ff 1-4-00 H 

dük. Malilrn olduğu üzere kıy- fazla tekil.mü! ettirmiş olsa ge- rast geldiği :ııaman: - Ben işte o su verdiğin Al-
met.ıi san'atkarrmız Ra:ıit Rıza rektir. Raşit Rıza Bey ile sahne - Seni gördüğüme memnun man askeriyim. Dikkat edersen j A C Q U E S T H İ B A U D 

Gelım evrak gıtri verilmez Bey, uzun müddet uzak kaldığı de mükemmel karşılık yapan oldum. beni belki tamı:sın.. Hen seni 
Mtddeti •~en niiaı...ı.r ıo kurut sahne hayatına bu sene avdet Eliza Hanım yeni hey'et için Dostu onun işsiz bir adam tanrdnn. 

12 " 1400 " 2700 " 

hır. a...te ve moııtloaaya ııit ;,ıer etmiş, Darülbedayiin tumede ol hem başlıca aktris, hem de bir olduğunu biliyordu: Sonra kalktı, lokantadan çrk-
için midirlyete mar-t edilir. duğu sırada bir kaç oyun ver- san'at rehberi olabilecektir. Bu - Hala iş bulınadm mı? ciiye <tık. Bana: 

Cu,;teııııiz illnlann nıeı'uliyetinl mişti. Yaz esnasında sayfiye iki büyük ve kıymetli san'atka- tereddütle sordu. 

Tuafından 28 YC 30 ıeşrinisn! tartblerin~e ıaat 18,00 dı 
cılırak verilecek ilri konserin biletlerini timdiden 

FRANSIZ TIY A TR OSU 
ı. bul ._ - Sen baua vaktile su vermiş 
• e · yerlerinde bazı oyunlar da oy- rın sevk ve idareleri altında ye- O anlatmağa başladı: tin. Ben de şimdi senin karnını gı·şelerinden tedarik ediniz. 

Bugünkü hava nıyan bu hey'eti mevsimin hu- ni hey'etiıı canh bir san'at yuva - ·- Yeni bir vaka ile karşılat- doyurdum. 

matİO! 

Dön harıroı on çok 14 •n ız 9 
derece. idl l!ugun nızır:ir lodos 
utctk h1Va bulııılu olacıkıır. 

lfilündenberi göremiyorduk. Se sı halini alabilmesi ihtimali kuv tım. Benim çoktan beri işsiz ol- ~ 
1 rf d . · · t!'d' Ben teşekkür ettim. Aı tık ay '-'"-''-''-''-''-''-'"-'"-'.._,..._,.._, ~ ..., ....... "-.J,_,,,,_,,,,_,,,....,.._,..._,..._,....,-

ne erce sa e ılmış mesainm se ve ı ır. duğumu biliyorsun.. Ne kadar 
rne l .. b' t f b k D h 'lk unl d .. rılrnak zamaııı geldiğini farke- Bllmecemı·z 1 Sın' ema - Tı'yatro re ermı ır ara a ıra ·ıp ye- a a ı oy ar a -nıupte fena bir hale düo.tüg" iimii tarif 

· b k·ı· · · · d'l" · • .. l"kl · - " diyordum. !-irtık bir daha birbi ,.,_ _______ __;, ___ _ 
nı aştan teş ı ata gırışmenın ı ıgın zarun guç u erme rag- edemem. Günlerden beri a<'tım. " 

-;;;;;;;;;;;;;ı::====;;::;;;:::::;~• ı .. 1 .. - .. .. lı- k .. " rimize rastgelmek ihtimali yok ı· s. B. Darül· be dayı· [ iti ~ 
~~ uı:-u;ı1;1 ve acı gını ta. oır et ,men- genç oyuncuların goı<ter- Evelki akşam nihayet kaıarıını 

t- re: , , tıgımız lçın b gaybub t d t d .,. k b'J' 1 b .. ·a· k K' .. tu.Zaten bir daha görüım.t'rı ize temellJe .. ' _ _ _ u e ı e a- ıgı a ı ıyet er, u umı ı ta - verdim. opnınün kenanna ge ne lüzum vardı. • • 
bii gibi görüyorduk. viye ediyor. Filhakika mescıa !erek... Ben ayrılma~a hazırlanırken Salı güoüalı:t•mı ISlAHBUl BWOIYW 
R M.e~nuni,Jetle gdör~yoruz ki Celal Bey "}ki Camba:t,. da - Kendjni nehre mi atacak- Alman dedi ki: y•.•l•nrız2ml,5uaılalı'nı ~ 1 ~~ ~ij 

Sahte Yu .. zu·· ki. aşıt .. 1z~ e.y un;ı ugumuzdan Şadi Beyin eski rolünü tama- tın? .. Zavallı dostum. 
daha buyuk bır azınıle "al n k - Fakat, senin bana olan iyi ve talebelere · ~ ış ıa mile ona benzer bir şekilde ba- _ H O d d .. k 

.. · · · - d d ta devam ed' D "fb d ., ayır... ra a uraı a ge ıliğin yalnız stı vermekten iba- mahsns 
Her g.urı. ışıttıgm.z, uy u·. . 1Y4:>r-. ar~ e ayı şa çıkardığı gibi, yeni sahnede J'ıp geçenlel'den ekmek parası 

B baba de daım k d beki ret deg" ildir. Ben.i, kimsenin ğumuz bir ış var· ır yanı a en ını. ıyen ye- gördüaüın~iz M Rıza Beyde Nu · ktı. v k' 'd' A 
· rini aln ak 'b' k la b' h . ., . · . . . ısteyecc m. a ıt gece ı ı. görmediği bir yerde buldun. Su Jlnaroz kadın etrafına baktıktan sonra 1 gı 1 0 Y ır are- reddın Beyın yerını tuta,.ak gı- G li ı d b 

Çekine cekine ynmıza sokulur ket dururken, bilakis yokluk ''r 1 bi görünmektedir Kadın. oyuı1- e p gebç~I er_~rasınh.~1 anda'lpa verdikten sonra tedavi edilme- adısı 
h 

. • b' 1 .. 1 ~. 1 güçlük içinde çıı:pınmağr tercih · ra vere ı ecegıne u tme 1 e- mi de temin ettin. Sen hayatr-
ve azın ır sese soy emege d k . 

1 
cular arasında operetten gelen cek bir adam yoktu. Ben istiyor k ta d 1 ba 1 ı: ere yem ve genç unsırlar a ~ k. .. 1 b' E . ki' . k . . _. mı -ur ı: ın .... 

ş ar. bir temsil hey'eti yapmağa ı;a- .,.~v ıye, guze. ır rrnenı ta ı dum ki e~e dparası .ıstedıgım Ben dinliyoı-duın. Yaptığım 11111111 
-Evladım azıcık beni dinle! !ışıyor. dr yap~. Melıha Hanımlar. er- adam benı red etmesın. iyiliğin bu kadar takdir ed!ldi- Muubip Zade 

Şu yüzüğe bakar mısın' Bu hafta i.-inde bu yeni takıııı kekler ıçınde başka sahnelerde Nihayet biri ağıı: adımlarla g"ine belki de haypret ediyor- __ c_eı_,_ı _B_•:..Y _______ -:-: 
"' · · d N' · b'ln ' B btlmecemldn halledilmiş " Tektaşlı bir yüzük gösterir sadece varlıfını ihsas etmek i- az çok görülmüş olan Sa/ahi, yi.miyor u .. ı~ın ı ıenı. a- dum. O devamla dedi ki: Pıogalu ılnemaiınd• komik Şc'•' 

En aifllğı be§ altı yliz lira eder. çin iki oyun veriyor. Bunların ve Şeref BeyJ.eı: de göze çarpı- na öyle geldıki bu .a~aı:ndan ek Şimdi ben de sana bir iy'J:k l'ltll Bey ıemsllleri ıalı gönU ak~aını , .. 
O devam eder. biri "Lanollesse oblige,. den a- yor. Büsbütün yeni olan genç- mek parası dıler,ıebilırdını. edeceğim. Ben de seni açlt .. tan, 

2 3 4 5 6 7 8 9 
lO 1 1 jiıör Kaukaş Efendi •• Kın" J{. 

- Oh y•vrum pek sıkıldım, dapte olan "iki Cambaz,.. diğe- ilerde de, iyi bir sevk ve idare Yaklaştım. H~ç uzun söze lü- işsizllikten kurtaracağım. Ben 
1 1 

ı işıirık\lc ( Rahibin esruı ~ hü<6• 
hastam var .. Şu yti:zük baba ya- ri. de tere.Ü~ olan "Aktöı kin,, ile inkişafa pek müsait kabili- zum görmeden doğrudan doğ- Alrnanyada bir bira fabrikası- -1 ' ı.ı- piyes 7 perde komedi nr.eıe 
dig4n. . • ~r. H~r ikisı de .Mahmut Yeı.a yetler gör!ilmektedir. .. ı:uya: . .. 'Ilın sahibiyim. Sen benim aı adı 11 -1.-

1
• m _ı. --- Müjde bu •k~ım ,'ehz•debaşıııda 

Ne eder bilmem. Elli altollf rı Beyın kalemmden çıkmış, .. Bu şcraıt altında, Da_rulbeda- - Ben, dedım, gunlerden. ~e ğım gibi adamsm. Benimle be- Millet ıiy.otrosunda 9~0 komikler 
ta verec(im. İıtcıneniz siz de da~a ~'.""ei, ~skina?nReye .koRnmll§B e- yıın yam başında şahsı teşeb- r~ aç ~lan b~r adam_m:ı. ,Bar; mr raber Alrnanyaya gelir misin!.. ~ ,lilı= -=--=- - ::::- = mü!abakası fiOO lir• mt.kMadı l\•jiı, 
alm '· ser e~ ır. a aş .. ıt ıu; ey hüsün mevli'ıdü yeni bir san' at e me par sı verınız ··· una Burada arkadacı sözünü kes- • • . , l)üınbu"ll" l•maıı , St\ki. "lız\ııtıl 

le Mın• Hanım mustesna ola- ocag-ının daı.- vu"cut bu!ı~ası muktedırsınlzl.. tı" ~ ı - J .-ı u , ' 
B . b·'Al a d.. .. '"' " • bey!er birlikte ırncı llnhz llıırh;ın 

ır ıcoa &ut emene uşıun rak dig" eı: oyuncular rollerın' de tema arruzın tekam' u"lt" .. a 
1 

Merhul adam bana dikkatle · . . . - • • ı•r Ş mu rzt ~ S Alın bey Nezihe han·ın hlrlikıe tıfıl• iııtiyorum. Arzu ederiOeniz mu yeni oldukları için adeta yeni eden herkes için memn n· etle baktı. Sonra aydınlık bir yere - en . any~3;ya . gıtmeyı .ı illnlnrında . 
bammine götürelim... s~hneye konulmuş gibi bir husu karo.rJanacak bir şeydir 11 ~~z de doğru ileriledik. Bana bir e~- kabu!Ne.~e~ın 8d~gıl mıt? Jd'ğ·- • - _ _ _ 

1
. h l 

Sis, 500 liralık bir yüzü(ün ıuyet aJmışlardır. ~ .. .. · . • mek parası vermeden eve! hır - ıçm... ıze ras ge 1 1 • rti a 
50 linıya alınabilmek ihtimali- Eserlerden ziyade şehrimizde yem teşekkulu b.u.memnunıyet- çok sualler sormağı daha mu- me .m~mnun oluşumun asıl se-

01 
- -ı l•ı• - .-_ _ Manisa mutısırrı[Jı~ındtn nıöte• 

ni görünce işi muhammine ak- aari tiyatro esaslarına göre ı;a- le karşılar, ~endı~ıne mm'affakr vafık görüyordu. Bu pel: genç bebı s:ze ~~a ~ek fıl'S<!tını il - -. - ' 1 kaiı Şahap bey efendi mılpıcf;\ ol· 
settimıek iatemi.yorsunuz ve a- lışmak gayretini güden ikinci yet temennı ederız. bir adam aegildi. Yaş.lı da de- buLdu.gum. ı~mdır. Yarın ,.Al- dug11 lıasıalıktaıı rcha~ap olamıyar•~ 
pğı yukarı bir pazarlıkla mese- bir temsil hey'etinin daha faali ğildi. Şişman ~ehresi, düzgün man ile bırlikte hareket eaıyo- B11gl1nlrii bllmeumlz diln irıtbıl eylcdıği ve cenazeıl 
la 40 liraya kapatıyorsunuğ. yet sahasına geçmesi dikkat ve 1. N ECMJ kıyafeti ile işi yolunda giden, ruz. Soldan sata ve yulr:udan •tai• bugün saat on birde Şehremaneti 
Keıepl.r bir mal alını§ adamla- ehemmiyeti celbetrnektedir. Bu - v l para kazanan bir adama btnzi- M J"l . b k ) 0 civarında Şercli"c caddesindeki 36 

ı en/ n'°"'T gaf kt ÜS a J - Dört cihetten biri (5. . ene , ı. nn Mvinli ile hemen elmastan suretle İki taraflı sal'fec!Hecek ~ yordu. Aşağı yukarı bütün ha- e ep 1 er m a ası b' . (S) • umerolu hıne1indeo l.aldırıl,ı'll 
gayr~n Ttirk tiyatroculu<'-tın" yatıın ha1-1--da benden malü- "'""'""'""''""'11"' ..... ""m"°"'"ıuwJmıHnnı ....... "',. dört cihetten ırı · . 1, 

anlıyan birine müracaat ediyor "'"' ., ~ K I S """'' T k } h 2 '--ı'rli (3) tyi (3) Eyup sulıındıki aile m.ıkhcrc,ıı 
daha sür'abli surette ilerletmesi 1 ıcımı ürüyorum mat aldı. er i tes i at - =n . . defnohınacaitır, 

ve yil~i!tün yalancı olduğunu ümit olunabilir. Bilhassa umumi harpte ner- 3 - İ•tifham (Z) . .a;r nevi ta§(S) 1\.-ln la rııhnıer "·!<> 

anlayınca kaskatı kalıyorsunuz. İşidHdiğine göre Raşit Rıza Muharrir arkada,larımızdan de bulunduğumu soruyor !u. 79 uncu hafta ikinciliğini G. Su (2). -- -
Tabif ilk iıJİni~ pGliae müracaat Bey ve arkadaiilan grupıı bu kış Reşat Enis B. in, muhtelif aa- Fransada bulunduğumu sö.vle- Saraydan 1371 Nejat B. kazan- 4 - Bir erkek ismi (?). OskHdarda Jsıanbul ııncı icr.sıııd;ın: 
oluyOI'. esnasında eski, yeni bazr oyun- zete ve mecmualarda intişar et- ıdim. mrştrr. 5 - teim (2). Sonuruı bir (P) ko Btr mahkGmu bih deynın ıcm:nı 

Sisi ktfe.e koyaru ya bulu- ları sah~ye koymak ve yakın- miş en güzel hikayeleri "Kılı- Bir lokantanın önüne gelmiş Yazısı şudur; nursa yaradan manasına gelir (2). i tilrn zımnında mahcuz ve funıhl'1 

yor, ya bulamıyorlarr lfilrin sir.e da avdeti memul olan Elize Bi- cımı sürüyonım" ünvanı altın- tik. Bana dedi ki: 79 unc~ı haftanın en mülıinı 6 - Gelir (4). Yelkovan (4). mııkarrer sandıka mezar raıı tJ'' 

kimee 10rmuyor. nemeciyıın !fanıı;nı, da arasına da, Ahmet Halit kitaphanesi _ Açlıktan bahsediyordun, haberi: ~ - Sonuna bir (i) iliivesfle irile- dikme ahide ıa~un mamul ~alr c:'' 
_Ya efendi, bu yfüriik sahte ~~ak, emelinde ımış. Zaten ~_il tarafından, zarif orijinal bir ka- dedi, işte bu lokantada istedi- . Cenı;vrede toplanmış olan ter i leşır (2). Yet (2) 'r öl(?). Osküdırda kcre~ıccilenk )cni<'r."

1 

olmasaydı, 500 liralık malı 40 günku unsurları arasında Darul pek içinde, iyi bı- leklde 'hasrl- ğin kadar yemek yiyebilirsin. .. kı teslihat konferansında harp 8 - Sususz meşhur bı./ .
1 1

.. ll!kuınd:ı 14 numaralı dtikk·\ıL'j: 
bedayl.de "alışını~ Mı'na r-iccla" e ne~ralun t ı k mal m s' ve umum mı'lli ınu"d~ı 9 - Basına hır (A) 1 avt>sıe oor 19"fe•rini'"n· · ,.ar<,aınl>a ~üniı ' 1 .· liraya alsaydınn arada lçine oy 3 · ~ ' :. · ' mış v T mu§ ur. Benimle beraber o antaya zı:. e ı , . . . ~ olur (2). Lkin arsası (5). AYI ru- v ' " 

nattığmız 460 lira helal bir ka- Neb.ahet Hanımlarla Ra~: c.Rız~ İyi bir görüş kabiliyetine ma g~rdi. Bir masaya o.t~duk. '.{en faa. ~utç<'.~e.rı~m ta_hdıdı mes:- vası (J). . ı den :ı e kadar sanLıca~ıncl:m t:ıl<: 
ıarıç mı olacaktı? Btına cevap Celal. Muamm.er, Sa_lfe Bey lik olan Reşat Enis B. in ifacle- dı daha eve! yc::megını yeıll':jtı. lesını:ı goruşulm~.g~. ba~landıgı 11 _ Giyinmı~ (5). Sanıal".altm- olanların mahalli ıneıkiırı mür.ı.: · 

ril leı: bulnnan. h~y et eger Elıza si, çok sade fak•t ayni zaman- Beni istediğim gibi yemekte ve. muza~er~tm buyuk hır e.henı dan su yürüten (5). etmcle,i ilı\n olunur. ,,,, 
ve emez.. Hanım.da ı.ltıhak ederse, -ye- da özlü bir ifade tarzıdır. Hik~ serbest bırakan bu ı·yı· adan1 ··ejmıyetle ınkı<>afı hakkIIıdal:ı ha- uı1111n1111111u111111111111111111ıı. """"'""""1111111111111

1
11

1::!!111•-
Anlatnıak 'st d'ğ' b ('~ 'd ld - ~ .> ~ n11111111~111111111rıııııııııııı111,. '1111111111111111111111111 11 ' ~ 1 e 1 un u .. - nı en sınesıne a ıgı gneç un- yelerini, karilerimizin zevkle 0 _ k b' tt'kt n sonra: berleı bütün dünyayı alakadar :: ~ 

ğlldr. Böyle sahte elmas satan- surlarla beraber- oldukça lnıv- lruyacaklarma kaniiz. m:_ ~a: ~e hesiude sen hi. eden bir hadisedir. :: AN An » on u ~ 
~ ~a~~Y_IP .tedcziye edlyor~z. vet11 bir teşekkülysalnyılab~lecdı:k: irUhal kimseye fyilik ettin mi? .. Div~ Devleııler mı ·-. .leri harp mal E5 D ~ ~ lb::i _ ~ 

a zım ıçırnız e cevher dıve, tir demek olur. a ız en ısı d · ;:emesi temin etmek için lıir çok :: : 
her gün halka neler slirenİer değil, müteveffa pederi, valide- \lerhum lhti!ılcl Ziva Rey Zade sor u. H ag-ır yükler aluna sokmakta bin ------ C°'(ı...ılGORTA ŞIR K ~ r ı '· 

l d :. · b' d r· v h · · d lı eczacı CelM Ergon ve yiiıhaşı Mu· Diişündüın. atırıma, ağrr su :"\ , C , 
var; on ara ne en agrz açmıyo- sı, ıra e ı e emşıresı e sa • ı b' Alın ı · netice bir cok fedakarlıklarla el ·.··-· ~ 

~ emı'zı'n kıymetli sa 'at s zuffcr Reylerin k"'·ın pederleri mülga rette yara ı ır an as <en ~ • ~ 
rıu r n n un ur- · · kı de ediler1 bu silahlar milletlerin = •• : :; 

1 d b ı 'd t · harlıive neıareıi mümeyyizlerinden geldi. Bir yutlum su ıçın vra- ,.ftrkJye it Bankası tarafınd1111 teş t P edl' nı,ur • 
Bana j..n baki arı arasın a u unan, a e a aı- b · biribirlerini kırması iı-in ist:mal E·.· tl ' 

r lece Türk ti atrosuntrı,, :>Jı rı- Süleyman bey irtihali dorıbeks ey- nan bu askere en su veı:nıı'* ve " •• Yangın _ Hayat_ Nakliye _ Kan - Ot<>mlJ .I . ;n,;;.ıl !Y ' § 
Kendini metctmek sadedln- l l!lllm!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!l!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lemişrir. Cenu<•I bugDn ,.., ı ı d• kendisini hastaneye kald1rttrr- olunmaktadır. :: maliye Sigortalarını kabııl eder. = 

de söz söyleyen bir arkadaş sö- nıa tded ., ben gözü açık adamım faycmezdcl<.i hanesinden kaldırılarak: mıştrnı. . . .. Te~.k ve T.ahdidi, t~slih~t bü- §§ Adrea: 4 UncQ vaıı.ıı han lst.nb~t ~ 
ztinil döndürd!i dolaştırdı ve Cevap verdim. ~lerkezdcn didtki aile kabrimnma M~atabım bunu dınled•kten tun dunya mılletlennı ezdımıek ~= Telefon: lstanbul _ 1131 T~lgn·· lııııı v~? 111 ~ kendine getirdi. - Çekmece gözü gibi mi? defn<:>lun1cakar. sonra. . ten ve harap olnıaktan kurtara-

10 1 
uıııııauııııauuııuuıı. ..ıııınnınuıuuuııııııııııuı::.•• 

- Sen bana ö le hor bak- FELEK .~Hah rahıncr eyle c. - Sö Jediklerın do - 1udıu·, caktır. ::::ı111 ı 1~""'""""'"'""'"'" '1111111111nı1111uuıııı1111ııı . d 

Komedi !> tablo 
11 il 

Etem Jzzet 

h
m lci - Cahit... -liyetniyccektir.-- ---~Dedi. Çıkarken arkasından ~e serdileı-.Arkadan imar.·ıar 
- Ne yapıyorsunuz Belkiy~ - Cahit. . . - Ben, kendilerini memnun ben de çıkayım diye, ko.ştum. ilerliy~rlardı. . . . ç3 

C ktın - Cahı't! edeceg·ı·mı... ı'Y- kapı önündeki zencır ku- En onde kapı gıbı, bır '< -----------.------ anım. . anımı ya ız. . . .... ·~, , . k bas3' 
Dedi, kollarımdan beni kav- Bu sırada kulağmıa Kur'an - Benim aşlom daha galip ruldu. gövdesi gibi ırı yarı. .a -j t>t 

ramak bırakmamak isted.i. Fa- sesleri g~ldi burnuma ödag"acı gelecek... _Ne yapacag"rm AUalıım... san bir sarıklı vrdr. Gob~g", 
' - k l .. -.urı~ kat, ben kapıya kadar ilerledim. kokuları çarptı. - Beni seveceksiniz t.. - Buradan kurtulmanın ca nuna, de gen, sa a ı gog_:-

Ve.. Çıkıyordum. Arkamdan - Sahiden nik~h kıyılıyor... Bütün bu sözler kapının öııiln re!li?.. rılayan ~~ v_e kem~k yıg~1111 
bağırdı. Arapça bir şeyler söy- - Allahım benı kurtar. . . de ve siyah bedenlerden örillen - Bir defa dışarıya çıkabil- patlak gaz unarn ıçerye .. ~ .. ııi 
J.edi. Ne söylediğini bilmiyo- Diye istimdat ediyordum. Pa duvarın dibinde söyleniyor ve .. sem, hemen hükumete koşar:, atar atmaz, sağ elini g~g~110 ,; 
rum. Sadece tam adımımı kapı- şada yanımda, sağımda solur:ı- Ben orada rı:rpınıyordum. Hele: biittin bunları anlatır, kendimi üzerine götürdü, hepirnızı "

1 - Belkiys Hanımefendi kem dim; " ıarıı 
dini:&[ üzmeyinU... _ Sizi dava edeı:im.. dan .dışarıya ata~akken ö~~r:::- ~a dolaşıp ben! ~ütün bütütı ~le- - Beni seveceksiniz!.. kurtarır, paşaya da göstertir- den geçirerek ve bakış Jı)' 

Dedi, önümü kesti. Tekrar - Beni zorla burada 3Jlrko- d.~ s~yahl~~ .. bı~.duvar gıbı o- ~~cek söz:lerını gırgır makıne Dediğini işitince, dim. · · paşanın bakışlarında toP 
hızla: yuyorsunuz.. ı:ulduk1ermı gordum. Onları da gıbı söyleyıp duruyordu: - Seni şimdi boğacağ•ın be Diye düşünüyordum. Fakat, rak· 

- Bırakınız. • . - Siz bir haydutsunuz !.. ~öğdü~lemHek, b}'.~~akb. ' gkeı;lme~ - Beılkiys Hanım, beyhude ad~ .. Sus!. . , çırpınmaktan, boğularak çırpın- _· Esselamüaleykütn·d". 
Dedim, ittim, çıkmak için ile - Siz ıbir canisiniz... ıste ım. er ınsı ırer • e gı kendinizi üzüyorsunuz. Dıye öyle ıbir bağırış bağır- maktan başka bir şey yapamı- D di Paşa cevap ver ı .. ·. 

riye atıldım. O, hala hiç istifini - Siz bir a;lçaksmız!.. bi. Ben. oı:~.ı~~ı gö~sledi~çe on- -Hasta olacaksın~z.. dım ki, hala bu sesin korktınç- yoı:dum. Heyecandan diişiip ö- -eAl~ykümüssetam e;ıe 
bozmuyor, soğuk kanlılrkla, ke- _Bırakınız beni t laı: benı J?ogusle~ıl? gerıye atı- - İçeriye girip istırahat etse luğu kulağımda çınlıyor. Gali- lecek gibi idim, zangır zangır dim ... 
limeleri teker teker söyliyerek: _ Cahit şimdi beni arar... yorlar, luç seslenru çıkarmıyor- niz!., ba, bağırrr bağırmaz üzerine de titriyoroıun, boğazımın bir yum _ Keyif tayyip?... .. 

_ Nikahınız kıyılıyor efen- Fakat, hassasiyetin hercü tardı. Bağırıyordum: - Bütün bu üzüntülerini~ ge- yürüdüm. Bir iki adım geri çe- rukla bastltr gibi tıkandığım du _ Lehülhhamt seyyiJı.1'1 

dim. Bir dakika sonra bütün merç olduğu bütiin bu saniye- - Bıraksanıza beni. · · çecek. kildi! yuyordum. . Hal ve hatır sorgusuııcl 
bütiin benim olacaksınız.. Jerde babamın hiç sesini duymu - Bu memlekette kanun, po- - Mes'ut olacaksmrz.. Yine, bıı saniyelerde idi. O- Bu aralık, Nedim Bey Nazmı nra irili ufaklr üçü be~i Jıı11 

Diyordu. Boğazımın damar- yordum. Kendisini de göremi- lis yok mu?.. - Bütün kızlar sizin refahını ıuı:ı yı~ gfü~ so~tı~, .kendisİ?i önde ve bir kaç sarıklr artada :~nkl;lar yere bağda~ ıcurıır 
lan patlıyacakmış gibi çarpma- yordum! Neredeydi, ne yapıyor - Bir kadın zorla kapatılır ar kıskanacaklar... begenmış .. katıbımıdır, nedır, göründü. Kapının önündeki fel- b' b' t dular· hall<ll 

· · mı?... _ Sı'zı' seviyorum Belkiys ifa . Nedim Bey Nazmi geldi. Arap- Jahlardan bir ikisi ok gibi yer- dır1eı: 5ırer o ~:dr _ . .,.etiril 
va başladı, du, nıçın duruyor, niçin susu- . . . 1 b'l b' 1 .. , d' p d 1 . d f 1 d 1 v anlan kol u ar. onra o agacı ,.. . c 

_ Cahit sizi öldürür .. Kork- d ? Ve .. Di1ırnın ucuna ge e ı en nım !.. . ça ır şey er soyııe ı. asa a: enn en ıra ı ar, e B b N a· B Nazırı•· 
yor u .. · · d t . "ld.. .. .. .. 1 b p k.i !arının al.tında birer halı secca- a am, e ım ey d 1 muyor musunuz?.. Kendimi topladım, son bir en son ını a : . --=:- Benı o ur~nı:ız, oy e u - He ··Ha d t .k. .. ·yah kız ha bir iki tanrmadrğını a 8.{!) 

Y, k .. 1 .. , .. 1 d' G ı· - Cahit... nıkahtan vaz !!'ec,ınız.. - ay.· y... e aşıyan ı 1 uç sı (8ı't~ıeul Diye bağırdım. Ve ... ıne.. ız- guç e paşayı gogus e ım. a ı- <, B 1 .. tt" B. h 1 d halılar ye "· 
---~~-~---~~~~~~~~=~~~~mu~n~ıwı~c~ı!tL~T~~Jl~ıa~l~-ı~u~n~~~r~d~~~ıi: ___ ~_-CahitBeybiç~~v~~ - u~~=ar.. ~ u. ır ~ee · ı -
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Beş hasta var l 



• 
S. C. Fırkası 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
re Fethi B., netrcdeceği bey•nname· 
ai-:ıdc fırkasının iofisahına sebep ola • 

- ---..-·--- . 
- - -

~ 11 LLI YET 

[ !Jlaari/le 1 

Hukuk talebesi 
M. Klayn 

İzmirdeki tetkika-
tindan memnun rak Gni Hz. nin Halk Fırkasının u- Bu sene dönenler her 

nı mı reiıi olarak kalnıaslru göstere-
cd ve Rcioicümbur Hz. nin mevcut zamandan çokmuş ! Bir müddet memleketimize 
fırkanın umumi riyasetinden çekilme- gelen Amerika ticaret müsteşarI 
ıi için kendilerine vaki miiteadclit te- Birinci devrede 7 4 mezun veren İ 
"'"nni ve ricalarının neticesiz k•ldı- hukuk mektebi bu devrede 54 mezun zmire vasd olmuş ve parlak 
iını zikred~"ek bu vaziyet karş .. mda vercbilmit ve 33 irişi diploma alamı- hüsnü kabule mazhar oldum. 
S. C. Fırka ·mm faaliyetinin devamı yar:-k gelec;k seneye .kal_ıruş~. Mek merasimle istikbal edilmistir. 
doğ.-udan doğruya Gui ile mücade- tebın açıldıgından berı hiç bır mezu- M Ki İ . d . " d 
leye gİritmek demek olduğu mül&ha- niyet aınrfı bu kadar dönek verme- . ayn zmır e tıcaret o ası 
zaıile böyle bir mücadeleye ııiriımeyi mi9tir. nr ziyaret etmiş ve şu beyanat-
iıe hiç bir zaman aklına getiremiye- l~~i ~~f.t~ .. 20 ve .. birin~i sınıfta ta bulunmuştur: 
ceğini beyan ve ifade edecektir: 58 ~tı don~ugune gore, uç ~fta "Gerek Avrupa ve gerek zi-

F-'·- terfı edenlerın yekllnu 400 ve donen t · ~~ 1 k ti d 
Serbeat Cümburiyet ..-....sının !erin adedi 101 dir. yaret e tı5~ mem e e er e 

fe.hine dair olan kararın altına bura- Bu sene kayıt için milracaat eden- Fakat Türkiye ve bilhassa İz-
da bulunan 11 muhalif meb'u• imza 
elmiılerdir. Haydar Beyin böyle bir !erin a~edi 250 dir. ~imdiye kadar mirde hakkımda gösterilen bü 
,_ _,, "" d ha'--d 1 kaydedilenler 231 dir. Maadasınm •• m .. alaka, bunların en mümta-
Kararm vc:rllece,..n en ;~ ar 0 • muamelesi eldedir. Kayrt ve kabul r...,. . 
duğu ve eaasmı ka'!_ul e~gı ~aka~ muamelesi hitam bulmuıtur. zmı teşkil eder. 
lıtanbulda bulundugu cıhetle bıltabı Kaydedilenlerin 147 si lise mezu- Bir tarih 
karaafr1 •1~d ed~~e1di~i Sedrbes

5
t .. Fırka nu 14 dil 7 senelik idadi 16 sı nıillki· 1790 tarihinden itibaren ya 

mah ı ın e soy enıyor u. ureyya k b! 25 . h b' 17 . yük • 
P ·ı M h t E · B 1 ta buld ye me te • ı ar ıye, 81 • ni Amerika kanunu esasisinin 

ş. ı e c me mın ey, • n • ıek mektepler mezunudur. 12 ai fa. · . · 
bu~~n~uklarmdan kara~~an ~rdar kültelerden naklen gelmiştir. 113.nından bır sene sonra lzrnır-
degilclirler. Aldı~~ mutemmun ma- M· hal k le Amerika arasında iktısadl 
lümata nazaran ınfiaalı eden Serbeot ün yo munas" bet b ı b .. 
C"mh • F •-- b' ı ... e aş amış ve u mu-u ıınyet ır .... aı me ua armm ..... Ecnebt mekteplerde hiç bir mün- · · 
ıerisi Meclis dahilinde münferiden h I kal dı" ih ti .. tlar • nasebat şımdiye kadar devam 

kla d F thi B a ma gı c e e muracaa ıs- . . 
mu~ef~t yapaca r ır. e ey- affolunmamaktadır.Bu husus alSka- - etmıştir. 
le .. Ai~glu Ahmet Bey, .~mameu darlara tebliğ edilmittlr. Malfim olduğu üzere yalnız 
mustakil kalacaklarını ve mucadelcle- • · m1 k · · d d ğil' b 1 
,.· ,. devam edecel<lerini ıöylemiıler- Muallimler arasında kis~zıdn me e etını~. ~- e .. e -
dir. . . . e Avrupt ve butun dunya-

Mehmet Emin, Raıim, lb.nıhim ve 
Naki Beylerin de tekrar Hallı Fır
kasına iltihak edecekleri anlqılmak
tadır. 

Maarifte yemden bur tayınler ya- da hissedilen iktrsadi sıkrntt 
pılmıştır. A rikada falı . d l 'k Erenköy kız lisesi riyaziye mu:ılli- mc re zıya e eştı -
mi Sait Bey mezldlr lise riyaziye mu İzmirin üzüm, incir, tütün ve 
allimliğina; Erenköy lcız lisesi şube diğer emtismdan daha fazl 
riyaziye . mu~llim_i Milberr? Ha;ırm miktarda ve daha yüksek fiat-Süreyya Paşa ne diyor? 

Bu karann kendiııine de ibliiı mü 
n ıehetile lıtanbuldıı bulunan S. 
Fırka erkarundıın latanbul meb'u•u 
Süreyya P"şayr dün ceç vakit bal· 
duk. 

mezkllr lıse rıyazıye muallunllğıne; larl a1m k .. k" 1 B 
Kadıköy erkek orta mektebi Fransız a a ~um u_n O ur .. u 
ca muallimi İzzet Vefa orta mektebi suretle Amerıkadakı ahvalın 
Fransızca muallimliğine; Vefa orta salaha doğru gitmesinin bütün 
mektebi Fra!'sızc~ m.uallimi Mazhar dünyaya hüsnü tesir icra ede· 
Bey Pertevnıyal lisesı Fransızca mu- • . . . 

Süreyya Pa.şa verdifimiz mahl
tnı<tı hayret içinde dinledikteft aı>nra 
do mittir ki: 

allimliğine; Usküdar orta mektebi cegını z~edı~orum .. 
muavini Ekrem Bey İstabul lı:Tz lisesi Amerıka ıktıaadıyatı 
riyaziye muallimliğine; Üsküdar ri- Şayanr memnuniyettir ki 
y.azil:'e muallimi Os~an .K~mal Bı;y Amerika iktısadiyatında simdi-- Bana henüz bu yolda teblipt 

yapılmadı. Esasen aon günlerde ra· -
hatsız bulunduğumdan frrka işlcrile 
m gul olmuyordum. Zaten frrka ile 
pek te alakadar defildim. 

Usktidar orta mektebı mtidur m ·a·"n d ed · · b" lah h" ·d'lm 
llğine; Kabataş erkek lisesi 'tajiyerl -en t ncı ır sa ısse ı .e 

Fırkayı, eğer lafvetmitlerae ne ya
palım. 1. Esasen ben bu itle uiraı • 
mıyordum.,, 

Kemal Bey İstanbul erkek lisesi be- ge başlamıştır. Fakat bu sala
den terbiyesi muallimliğine tayin ve hın derhal 19299 senesi seviye 
nakledilmişlerdir. sine vasrl olması kabil değil-

Muallimlerin tekaütlüğü dir. 
Buraya seyahatim, yalnız 

şahsi değil Amerikalıların bu
raya karşı gösterdikleri alaka
dan münbaistir. Tilrkiyeye gel 
diğim dakikadan itibaren Gazi 
Hazretleri başta olduğu halde 
hükumet erk1irıından, bilyük iş 
adamlarından ve tüccarlar tara 
fmdan gösterilen atakadn dol
yı fevklade mahzuzum. Bunu, 
Türklerin AmcrikaWara karşı 
ibraz olunan samimiyetin bir 
nişanesi olarak telakki eylerim. 

Spor kongresi 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Milders Hüsnü Hamit Bey 
son Ankara seyahatinde maarif 
vekaletinden mualimlere ait 
bir va.zift almıştı. Hüsnü Ha
mit B. mahiyeti meçhul kalan 

Türk spor_u";u _anarşıya sürükliye~ek bu tahkikat hakkında şu izaha 
tarzda zehirlı bır dedikodu havası ih- . . 
tas etmekten çekinmemişler, ve bu tr vermıştır: 
havayı en sonra !atanbul mmtakası - Yeni tekaüt kanununda 
kongresine de intikal ettirerek idare- idarei hususiye ile mülhak büt
lrri altrndalci. kulilpleri birbirine ge- çeye mensup bulunanlar hakkın 
çınnek suretile federasyonları tanı- d h" b" ka · ktur 
ınoımak kararını ittihaz etmiJlerdir. a ıç ır yıt yo . 
Teşkilat mefhumunu inkar eden ve Bu bütçeltrden maaş alan ve 
ııizamname ile telifine madd~ten im- tekaüde sevkedilectk mualim-
kan mevcut olmıyan bu ganp karar . .. . . . . 
neticesinde 1stanbulda bulunan ı 7 fe lenn tekaut vazıyetlerını tesbıt 
dere kulilpten 9 kulübiln, bir beyan- etmek vaziftsi bana tevdi edil
name neşri suretile niumnameyi mut di Benim şahıslarla alakam yok 
tasıl ayaklar altına alan ve kendi key- t · 
fi ve arzusunu kanun teliklı:i ettir- ur· 
mek istlyen mınta!'B h~ye~le aIDcala- Meseleyi ilim ve prensip iti 
nru .kate~ere~ nızarnı bır mml_aka barile halledeceği. Benim bu i:ı 
te9kıl ettıklerı malumdur. Vazıyet .. . . . b" 
fe<leraıyonlarca bittttkik: le munasebtım ışım ır hesap 

Filhakika kulüpleri cebren te••hit ~ iliJ:n mes~_les~. olma~ınd:11 ile 
etmek, lig maçlarına takrmlarm rnuh- n gelıyor, çunkü bu bır Kol
telit olarak iştiraklerini kabul etmek lektif asürans,. yani "müşterek 
kilmeler arasında nizamnamenin em- teminat tır 
rettiği terfi mfiaabakalarını ılga erle- " · 
rek otomatik bir tanıla bir yerine ilci --------
lr.ulilbün ktiıne del!iııirmeıerıne ka- Hamal kavgası 
rar vermek, mıntaka kongresini ni1a-

mın icap ettiği surette karar istihsa- İş büyüdü, yaralananlar 
Une lüzum bile görmiyerek resen iç-
tima ettirmek gıbi .ıizam şiken hare
k.ılle teferrüt ed•n bu heyeti .. cemi- var ... 
/etler kanununu da çlğniyerek ken- Evvelki gün eMyvahosta 
dlsini tescil bile ettirnıediği ve binne- saat dörtte, Hafız li B · 
tice hilklimet nezdinde de biı· mevcu- . . . .. e:ı:-ın 

Üç haslet 
Amerikalıların en fazla talı: 

dir ettikleri hasletler; azimı ce 
saret ve iradedir. Bu üç haslet 
Türklerde de mevcuttur. 

M. Klaynın nutkuna ticaret 
odası katibi umumisi bir cevap 
vermiştir. 

M. Klayna İzmir ticari vazi 
yetine dair yazılan bir kitap 
takdim edilmiştir. Mumaileyh 
öğleden sonra şehrde birçok ti 
cari müesseseleri ziyaret et
miş, akşam şerefine Amerika 
konsoloshanesinde bir ziyafet 
verilmiştir. 

. 

l..__ __ P_o_ıı_sı_e __ J 
Kumarbazlar 
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Meclis intibaları 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

oldu aimiin localarında bir türlü an • 
laıılamıyan bir sebepten küroilye gel 
eli. Fethi Beyden istediği tan iyeyi a
lamayınca hücuma geçti. Ve çok ya· 
tundan bildi.fi bir çok vekayÜ anlata
rak Fethi Beyi itham etti. Bu ırrada 
en güzel jeıti, kürsünün önünde otu 
ran lame! Pata ile biraz ilerde yer al
mış olan Fethi Bey araaında yaptığı 
mülcayesedir. 

Mondroı ve Mudanya mütareke
lerini telmih an: "Onun da, bunun da 
timaali buradadır.,. dedi. Bu gillel bu 
luı devamlı alkrılar topladı. 

Her nedenae Halk Fırkasının bu 
tecrübeli lideri, dlln çok brrçmdL Kı 
ya11ya hücum etti. O kadar ki Fethi 
Bey, bir araWı: tazalliim edercesine 
meyuı bir ıetle dedi ki: 

- Ben, o mütarekeyi imza et
mek bedbahtlığına düçar olanlardan 
biriıiyim. Onu imza etmiş olmakla 
memleketin parçalanma11na sebep ol 
duğumu iddia etmek mütküldür. 

hraruıız, neden. 
Şükrü Kaya Bey, yeni Türkiye -

nin kudretli bir nııurr olduğunu kiir· 
ıüde bir defa daha ihsaı etti. Otomo
billerle taşınan dosyalarla mücehhez 
Dahiliye Vekili kat'i ifade ve resmi 
raporlara iıtinaden iıtizaha cevapl!ln 
nı verdi. 

V azifetini her zaman yapmıf bir 
İnsan gibi müıterib ve kuvvetli idi. 
Fethi Beye relince: ikinci defa kür
ıüye geldifi zaman daha spiritiiel ve 
çok daha aoğuk kanlı idi. . Ekıcriyet 
frrka11ndan tahıma ve frrkaıma vt<ki 
olan tiddetli hücumlara hrk3sı namı 
na yalnız kendbi cevap verdi. Kağıt 
!arını, karşıımdakini sinirlendirecek 
derecede mülhit bir liıkaydi ile yavaş 
yavat, (file) eden bir bakaracı gibi 
çok defa me'l'Zlllara temaı etmeden 
biraz edebiyat, biraz i.tihza ve nük
telerle kendiıine hücum edenlere mu
kabeleye çalııtı. Ve ithamlara ce. 
vaplarıru verdi. 

Muay7cn bir mevzu üzerinde ıs .. 
rar etti. 1 tham edilen fırkaaımn taı· 
ra teıkilabru hiç bir zaman mücrim 
olarak kabul etmek iıtemedi. Onu 
....,. kuvvetile müdafaa etti ve hrka · 
una rey Vel"eltlere toz kondurmak is
temedi. 

Bu da feshine karar verdiği fır 
kuınm t"9kili\tına galiba ıon va7İfe
ıi, ıon iltifatı oldu. 

MECDİ SADREDDİN 

Avusturya hastanesinin 
., devri 

Muahede 'mucibince memle
ketimi~de butunan Te Avustur
ya hükumetine ait emli.k Te eı
yanın Fransa hükumetine dev
ri icap edeceji cihetle Avustur 
ya hastan~inill Franaız aefa
rethaneai tarfındn tesellüm e
dilmesi için sefrethane Tapu j. 
dareaine müracaat ederek mez
kılr hutanenin usulen ferağ 
muameleainin icrasrnı istemiş
tir. Haber aldığımıza göre Ta
pu idaresinde muahede mucibin 
ce bili harç mezkUr hastanenin 
muamelesi icra kılrnnuşbr. 

lstanbul ÜçüncU icra memur· 
luğundan: 

l'lr borcun temini httf1<1 için 
mahcuz ve satılması mükerrer iki 
bin kıye ;;aman ve yulsl Hebekıe 

l\i beıiyı köşkünde mahıhalin 22ncl 
cumam 1 günü SHI IO il& 11 ikinci 
artıırma ıuretilc sıtılıcıktır. Ta!ip
lerin mıhallinde bulor.ıcak momu· 

diyeti hukukiyesi olınoıdığı anlaştldı- sergısınde bır yuk meselesın-
lt~nd~n ittifak .namına haizi salahıytt d~_? is~ele hamallarile, Siirtli 
liır bır teşekkul olarak tanınmasına dıger bır krsım hamallar arasın 
ve oizamı esasat _dairesinde harek~t d kvga çıkmıstrr. Birisi küfür e 

rlne müracaaıları ll·ln olunur. 
Pay yüzünden bir kavga ----------

ederek kanunen lazım gelen tescil . . ' 
ımırunelesiJi ifa etmiş olan yeni heye- dınce ıskele hına ~lan dayana
tin İstanbul mıntakası sıfatlle tellkki mamışlar, mukabıl hmalların 
edilmesine karar verilmi tir. üzerine ellerine geçirdikleri 

Bu vaziyet neticesı olarak !stan- sandalye, kazma, kürek ve sai
bulda mevcut ve ittifaka dabil billl- re ile hücum etmişlerdir. 
mum kulüplerin mevcudiyeti huku- 1 'il h ' 
kan sabık mmtaka heyetile kat'ı ala- Siirtli hamal ar ı { amıede 
ita ederek yeni teşekküle iltihak etme iskele hamallarındaıı iki kişinin 
leri bir zarureti nizamiye olduğun- mesele yatışır gibi olmuşsa da 
dan on güne kadar nizami vaziyetle- biraz sonra tekrar baş göster
rini ıslab etmiyen kulilpler!n fetıere-
lik haklarını zayi edecekleri bir em- miş, tekrar kavga çıkmıştır. 
ri tabii olarak tamim olunur. Polis bunları ayırmak iste-

4 - Umumi kongrenin bir an e- miş; ayıramamışlardı. Kavga 
vel içtima etmesi biltiln fedarasyon- on beş dakika sürmüş, nihyet 
lorca kat'i bir zaruret olaralc tel.&kki bir polis hvaya ateş etmeğe, 
•dildiği halde bazı kimselerin fede- bunları, hiç olmazsa bu suretle 
rıııyoıı erkinmı kongreye toplama- ıı- alı 
ınak için el altından faaliyet sarfet- ayırma6a ç şmıştrr. 
ınekle ittibam etmeleri en aarih bir Kavga bitmiş, neticede iki 
rra::kAr~!rtan ba9ka bir şeye kabili kişi kafasından yaralanmıştır. 

amil değildir. Federasyonla.r murah Bunlardan birinin yrası çok a-
hasları bu idi propagandayı k•rnali 1 dan · 
nefretle reddederek en son olmak ü- ğrrdır. skele hamalların ı-
•ere bu kere de Ankarada İttifak se 3 kişi yralanmıştır. Polis 
F'.lllıri Riyaııetlnin yükack mw:abere- maznunları tutmuştur. 
~i iatirham ettiklerini efkin umu- Bu hususta yaptığrımz tah-
ınıyeye arzederler. Federaıyonlarm kik ta .. Haf Ar EC d · 
Yerine temennileri kongrenin nizami . a ı::o~e ız .. ı en ı-
Yollardan yürüyerek toplanma11 ve nın sergısınde (6) kufe kadar 
ıbıır m~afcretlerle ~eğil, ıpo~u cid mal varmrş. Ve bu malları Siirt 

ve metın eııaslara 11tlnat ettirecek liler tartmışlar ve ağızlarrnr di 
tetbirlerle iştigal etmesidir. k- k nakl tm k · .__ · 1 di ere e e ıs .. ,..,ış er r. 

Kongre tehir edildi Bunları dacak müşteri ise mal 
l_atanbul mmtakaaı T8frİılİevve lamı nklni bir saat sonraya te
lıo 28 inde umum[ kongrenin hlr etmiştir. Siirtliler küfeleri 

1.4.nkarada içtima edeceğini ilan bir saat sonra nakletmek üzere 
~mitti. Öğrendiğimize göre hü başka işlerle meşgul olmğ baş
"1lmetçe kongre tarihi bir Ki.- lamı !ardır. Ve bu sırada da e-

çıkardılar Operatör Doktor 

Fatihte oturan 22 ya9larıada Enver HALİL ZEZAi 
evelki gece Cilıalide Celilin kahvesi-
ne gitmit ve burada bir kaç ki1i~in BASUR MEMELERi 
kumar oynamakta olduğunu görmüt Ve cerrahi basulıklorı mcıeha~mı. 
tür. Kumar oynayanlardan 16 yaşla- Diran yolu Doktor Emi apaşı soknk 
nmla boyacı Hüıeyinin yaruna gide- No, 20 
rek burada kumar oynanmaz deıniı ------------
ve önündeki paralan almak iatemit· 
tir. 

Bu yüzden kavga çıknuı ve iııe 
müdahale eden kahveci Celal bıçakla 
Ennri yaralaıruJtır. 

Himayei Etf al için 
Kadıköyünde SUreyyapaşa 

tyatrosunda Hmayeietfal men
faatine bir tedansan verilecek
tir. 

leri götürmek istemişler ve bun 
mişlerdir.a araktleltld B şral 
dan dolayı kavga çıkmıştır. 

Bu kavgaya iskele hamalla 
rmdan Kocabaş Şamlr, Rızki, 
Cafer, Aptullah, Kesedar Mdı 
met ve (60 - 70) hamal işti
rak ile Siirtlilerin üzerine hü
cum etmişler ve neticede Siirt 
lilerden kolbaşı Mehmet Salih 
başından ağır surette Şamil 
tarafından yaralanmıştır: Öte 
ki taraftan bir takım yaralı
lar vardır. Siirtlilerden Kese
dar Bedri ile mecruh kolbaşı 
Mehmet Salihin resmini derce 
diy'1ruz. Vakaya zabıta vazivet 
ederek t-ıl kikat devam etmek-

Kadıköy elektirik abonelerine ilan 
lstanhulda hava gazı ve elek_ 

tirlk ve teşebbüsatı sinaiye T<ırk 
anonim şirketi ( Satgazcl) 17-
r 8- 19 teşrinisani pazartesi, salı 

ve çar~amba giinlert Ycldeğir

meni ve lbrahim a~a mahalle
lerini tap;cliye eden tC\'ctıürlln 

(Safha ilt: bitaraf arası) 1 ı O dan 
220 volta tahvil edileceğini 
muhterem abonelerine ihbar eyler. 

Bu mlinasebetle, mezkur ma
hallelerdeki bilcilmle ta:;isatın 
ampul ve rr.uhtelif elektlıik ci

hazları bir defaya mahsus olmak 
üzre meccanen değiştirilecektir. 

Yeni tevettürlc cereyan itasın
dan itibaren eski ampul cihaz
lar ve saire istimal edilmlyecek 
ve badtma kullanılacak bilı::üm
hı elektlrik malzemesi 220 vol
ta mahsuo olacaktır. 

Yukarda zikre dilen hususlara 
riayet ve bir cereyan inkitaına 

mahal vermemek için memur
larımıza ifayı vazife esnasında 
teshilı\t ibra:ı; buyurmaları muh-

11130 -
Emniyet Sandığı Miidürliiğii11den: SEYRİSEF.Ai 
Muhammen lkru 
kıymeti L. No 

Merhunaan cin• ve nev'i Borçlunun bıni M rk z actr• : <:,1. ı küo u 
il. ş, la: Bero! 1 -16 > 

2957 

3994 

1692 

16242 

1300 

1470 

1300 

1300 

2062 

4204 

1280 

1440 

39480 

2060 

288 Usküdarda İhsaniye mahallesinde İhsaniye cad
desinde eski 54 mükerrer yeni 142 numaralı maa
bahçe bir hanenin tamamı. İkbal Hanım. 

lll3 Kadıköy Osman ağa mahallesinde Söğütlü c.e:ııııe 
sokağında eski 173,173 mükerrer yeni 181,185 nu
maralı maa dükkan bir hanenin tamamı. 

Hatice Hanrm 
474 Boğaziçi Kuzgunçukta Bakkal sokağında eski 24 

yeni 17 numaralı bir hanenin tamamı. 
Ahmet Hikmet Bey 

725 Beyoğlunda Çatma mesçit mahallesinde atik Orta 
çeşme cedit çeşme sokağında eski llmükerrer 9 
yeni l lnumaralı bir apartmanın tamamı. 

Halime Hanım 
1023 Kadrkoy Tıığlacıbaşı Hacı Mustafafendi mahal

lesınde Bağdat caddesinde harita 5 mevkiind~ eski 
35,35 mükerrer yeni 101- 1 numaralı müfrez bir 
di.ikkiinrn tamamı. Hatice İsmet, 

Şayan, Hatice Vecihe HanrmlarlaSadi Bey 
1025 Kadıköy Tuğlacıbaşı Hacı Mustafaefendi mahal

lesinde Bağdat caddesinde eski 35,35 mükerrer 
yeni 99-2 numaralı ve harita 3 mevkiinde müfrez bir dük 

kanın tamamr. Hatice İsmet, Şayan, 
Hatice Vecihe Hanımlarla Sadi Bey 

1026 Kadıköy Tuğlacıbaşı Hacı Mustafaefendi mahal
lesind" Bağdat caddesinde eski 35,35 mükerreı- ye 
ni 99 - 1 numaralı ve harita 2 mevkiinde müfrez bir 
dükkanın tamanu. Hatice İsmet, ı:)ayan, 

ıcc te.ı ı ke· d. r "ı:ır~ . 
7.ade bnı alın•. Tel f ·~ 1 • 
2740 

Pire -lskeıuleriJe 
~ustası 

(Ankara) ~apunı Salı 
18 teşnnL'ilnı 

saac 10 da Galata rıluınıın· 
dan kalkarak çar~amba >&babı 
lzmir'e varacak o gtin r 6 da 
tzmlr'den kalkacak P.r mhe 
sabahı Pire"ye, cumartesi sa· 
bahı lskenderiye,ye varacak· 
tır. bkenderiye'dcn Pazartesi 
U de kalkacak Çaı~aınba 

günü Pire'y• uğrayarak Per· 
şembe günil ltanbul'a gele
cektir. 

l'KEl\'DERIYE'DEN aktar· 
ma PORTSAlT lçin de ~:~ya 
kabul olunur. -·----------Hah tice Vecihe Hanımlarla Sadi Bey T b b 

1027 Kadıköy Tuğlacıhaşı Hacı Mustafaefendi mahal- ra ZOil irinci 
lesinde Bağdat caddesinde eski 35,35 mükerrer ye 

ni 101-3 numaralı ve harita 6 mevkiinde müfrez bir postası 
dükkf.nrn tamamı. Hatice İsmet, Şayan, (Mabmutşevketpaşa) npurıı 

Hatice Vecihe Hanımlarla Sadi Bey ı 8 teşrinisani Sah alc~1mı 
1029 Kadıköy Tuğlactbaşı Hacı Mustafaefendi mahal- Galata nbtı~ından kalkarak 

lesınde Bağdat caddesinde eski 35,35 mükerrer ye 
ni 103,105, 107numaralı ve harita 7 ınevkiinde müf- Zonguldak, lnebolu, Sinop, Saıı 
rez üç dükkanın tamaıru. Hatice t~met, ıun, Giresun, Trabzon, Rize 'yı 

· Şayan, Hatice Vecihe Hanımlarla Sadi Bey 1(1.decek ve dönu,te Siınnene, 
1516 Boğaziçi Kuzguncukta Nakka§ sokağında eski 16 Trabzon, Tirebolu, Giresun, 

yeni 48 numaralı maabahçe bir hanenin tamamı. Ordu, Cnye, Samsun, inop, 
Bedriye ve Saide Hanımlar 1 1 1 

3760 Üsküdarda Selmanağa mahallesinde Atlamataşq nebolu, Zonıru dağa ufraya- ı 
soka,.ında yem 8 numaralı müfrez bir dükkanın' ralı ı:elecektlr. 

1 

taın;nı. Emine Huriye Hanım! A } k ·· ' 
5002 Boğaziçi Kuzguncukta İcadiye elyevm Aralı~ i 1 yva 1 Sllf at 

soka•>ında eski 147 mükerrer yeni 2 numaralı bırl postası 
ha~<!nin tamamı. Saliha !ianrm 

5092 Beyoğlu Sarılfıtfu mahatlesinde Kançelarya so- (Mersin) npuru 18 teşrınlsan 
kağıııda eski 20,22,24 yeni 18 numaralı bir apart- salı 17 de Slrkecl nbtımın:ian 
manın tamamı. Adil ve Fazıl Beyler kalkarak Gelibolu Çanak1ıale 

5527 Beyoğlu Meşrutiyet mahallesinde eski yeni mahal Küçülıkuyu, l!.dremlt, Burhan! 
le yeni Nişan elyevm Madalyon sokağında eski 30 ye, Ayvalığ"a gldece'ı: .,. dl 
yeni 55 numaralı bir hanenin tamaıru. 

Hadiye Hanım nüşte mczkör lsi:eleltrlt blr-
lilı:te Altınoluğ'a uğrayarak 

1115 57<7 Kasımpasada Bedreddin mahallesinde Ya~maksı- gelecelctlr. 
yrran sokağında eski 10 yeni 16 numaralı bır han~ 
nin tamam . Mehmet Efendi Azimette Gelibolıı için yuk 

1230 5770 Kadıköy Osmanağa mahallesinde Kağıtçıbasr so- ';al:ın:m:az.========= 
kağında eski 17 yeni 18 numaralı bir hanenin tama 1 
mı Dürrüye aHnun Rakıya kıymet varan 

3310 5792 Beyoğlu Kan:erhatun mahallesinde Kızılcık soka yalnız rayiha va laz-
ğında eski 8 yeni 14 numaralı bir hanenini tamamı. zati dajll, kimyevi 

Mm. Baronyan İskolıi terkibinin eaflyetldlr 
Yukarda ikraz numaralan yazıllı emlik vadesi hitamında 

tediyei deyin cdilmemesı hasebile (altını bir) giin. ~1ü?dctle 
satılığa çıkarıldığından talip olanların ve fazla taf~ıla.t ıstıy~r:Ie 
rin Sandık satış amirliğine müracaat eylemelerı luıunıu ılan 
olunur. 

~rzak 
ve levazımı saire münakasası 

Yüksek Orman Mektebi Rektörİüğünden: 
fiti tikdere Bahçckoyundt kflin ylik ek orman ınektebile orman 

ameli) at mckıcbinın nln as ık erzak '" le' azımı saırc!i kapalı 
zarf u utıe nıunaka;ayn konnıu~mr. 

Taliplerin ~armaır elerim gorınek iızrc her gün \'C m.ınaka'a ·a 
işrrak için de )C' mi ihnle olan 1 O kAnı mı "el gnn tsrirıne 
mu adi[ çıır~ambıı 11ıimi ~aat I .+ de Dc!terdarlık bin;ı ı dahilindt: 
mit< .csatı ikt!sııdıye nıuba :ıat komısvonuna r;elmelcrı ılAn olunur. 

------

Bursa ~ele~iJe riJasetin~en: 
Bursada in.sa ettirilecek asri hal plaıılarrnın müsabaka müdde 

ti temdit ediliniştir. Müsabakaya iştirak_ arzusu~-~a bul~~an ze
vat, şartnameyi görmek için ?ey:ti fennıye se!lıgıne n:ıuracaat 
eylemeleri ve ihzar edecekler.ı planla:ı da 11 kanun~sanı 931 ~~: 
rihine k;ıdar Belediye riyasetıne tevdı buyunnalan ıcap eyledıgı 
ilan olunur. 

, 

lstan~ul ithalat ~üınrü~ü ınü~irli~in~en: 
K. 

5 s. 206 
1 s. 16 
7 Fıçı 1415 
l " 62 
1 Çuval 75 

3 s. 75! 
iO 1 Adet 6570 

14 .. a~aç 

8 .. 194 
9 s. 27 
1 s. 10 

Tuzlu balık 
Balık konscrva~ı 
Tuzlu palamut balığı 
Tuzlu hamsi • 
Kabuksuz badem 
ipekli pamuklu mensucat 
Kcc~'lte, biçilmiş, rendelenınlf 

fıçı Tehi6-t6 
Tehi demir fıçı 

Tehi teneke 

" .. 
23 Çuval 1652 Fındık içi 
37 Adet 1,440 ipek mendil ve örtil 

Transit 

çam tahta!ll 

1 Paket 2,910 Devekuşu ve bindi kanadından saplı silpüq~e 

Müfredatı yukarda yazılı on dört kalem e~ya 22-11-930 tar!· 
hinde saat ikide bilmüzayede lstanbul ithalat gümrügii ı;atı~ ko-

.,.na va lezzeti en 
nene va klmyavt ter
kibi en temiz rakıdır 

--BAKTERIYOLOK-
Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji Jaboratuva· 
Umum lı.an tablilAtı, Frengi nok· 
tal nazarından (\" L>crmın ıeamülO 
kan kilrcyvau aayılma ı, tifo ve tlll 
mı hasıahklan teşhisi, idrar, bılga 

cerahat . kazuraıve su tahlillıı 
Ültra mikroslı.obi ile frengı aran· 

1 
ması, hususi ışılar isııhzın. 

Olvanyolunda Saltan Mahmuı 
.. türbesi No. 189 Telefon Is. 98~ 

1,5 asırdanberi maru 
Hali< zeyan yığından mamul 1 

kayaamı (Haa Cemal Zade) sıbın 
lannı aıbbat n menfeıılnlı iç 
dalma kullanınız. Toptan ve per 
kende Asma Altı No. 77 

Piyango mlldürli.ığündeıı: ,ar 
name ve nümuneleri veçhi! 
evlenme ve noter evrakı ta 

ettlrlleceP;ınden tab'a talip olı 

cakların 19- 1 1-930 çarşamlı 

günü keza ;;o,ooo ııdet üçüncı 

sınıf evlenme clizdanları tal 
ettirileceğinden tab·a talip ola 
cakların 22-11·930 cumarte 
günü aat 1 :! te pey ak alar 
ile lı!rliktc piyango mudürlil 
P;lindc ınlite,ekkil tayyare cemi 

eti muha ·aat komls onuıı 




