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Niçin buhran içindeyiz? 1 lstif a.. il Reisicümhur Hz.niİı seyahatleri' 
lktısat Vekili, Türkiyedeki buhranı Müderrisler, S. C. F. ndaıı fırkaların vaziyetini değiştirecek bir 

ve müşkilatı izah ediyor cek_~~~iler 
seyahatin 

netice vermesi de muhtemeldir .. 

'' lktısadi dönümümüzün en çetin devrindeyiz; fakat Ismail Hakkı, Şekip 
1. "k d . • .., · beyler muhali/ /ır-

Ankara, 4 ( Telefonla ) - Ga
Hazretlerinin halkla yakında 1 

temas ve ihtiyaçlarını tetkik için 
memleket dahilinde icra edecE'k-

geçeceğiz ve muvazene !._! hsat evnne gırecegız" katlan tstifa ettiler 
Yıkılan bir müessese yerine yeni bir kuruma can verıyoruz. 
Muvaffakıyet ve iyi~ik muhakkak. Maam~hh buna rağı:nen 
pe·k ihtiyatkar ve tedbirli davranacak hır merhaledeyız .. 
ANKARA 3 -Bugünkü siyasi hayatta dünyanın her han· 

Darülfünun divanı dün toplanac>k b 
tı. Fakat Darülfünun Emini Muam- )erini bildirdiğim seyahate, On eş 
mer Raşit Beyin rahatsızlıgı dolayı- güne kadar çıkacakları kuvvetle 
sile içtima puara kalmıştır. 

Darülfünunda ekseriyet iie akal-- tahmin edilmektedir. }-laik fırkası, 
liyet müderrisleri ~rasmdaki müna- meclisin fevkalade içtimaında, fır-
kaşalar Divan içtimaına intizaren 
şimdilik durmuştur. ka grupunda icrasına karar veri-

Edebiyat ve ltJahiyat fakülteleri J 
meclislerinin prensip itibarile müder- len teşkilatın tatbikına tevessü 
risıerin fırkada taaı vazil deruhte G: zi Hazretlerinin seyahatine 
etmelerine ınuarız buJunmaJarı derhal 

ı intizar etmekte ve buna büyük bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. Hatta, 
bazı mehafilde, bu seyahatin, fırka 
lann vaziyetini değiştirecek bir 
netice verebileceği tahmin edil -
mektedir. 

Halk fırkası, Gazi Hazretlerinin 
nutkunda mevcut yüksek işaret 
ve irşatlan nazan dikkate ala~k 
ve faaliyetine ona göre bir istika
met verecektir. 

,. . .!- .· ~; .: • . 

• 

' 

•• lııemleketinde olursa olsun, hiç bir politika adamının sevi- { 
~tel( kabul etmiyeceği bir vazife lktısat Vekaletidir. Çünk~ . .>&- { 
liİıı cihana 9amil olan bu ikbsadi buhran içinde lktıaat Vekılı ol
~'k, eski zaman'la,rda Sultan Selime vezir olmağa benzer. ~ğer t 
"111ıtafa Şeref Bey de politika mülahazasile hareket et~ıt ol
~rdı, tilphesiz lktıaat Vekaletini kabul etmezdi. Fakat sıyaset 
td~ıru olduğu kadar da ilim adamı olan Mustafa Şeref Bey, 
~lekete hizmet gayesile bu mütkül zamanda bu ağır vazifo
~1 bünye itibarile cılız fakat manen çok kudretli olan omuzTa
tııı., •lmııtır. VP. o gündenberi sakin sairin çalı9maktadır. 

fırkacı müderrisler üzerinde tesirini B 

~~~t~:ı:::t~;k ~;i~·~~h:~~~·r~;;~k~,-r: ~M-;;;;;::.Venı·zelos Ati.nada pek Yenı· kan.un · 
kanın İstanbul ocağı reisi İsmail 
Hakkı ve Ruhiyat müderriti Şekip D. j 

Kendiaini Venizeloı terefine verilen balod• görmüttüm. 
Çoktan tanı91yorduk. Fakat Velril olalı ilk defa olarak görü~ 
)ordum. Tebrik ve muvaffakıyet temenni ettikten sonra ge yap
"'-kta olduğunu sordum. Genit tebeaaümile ceva verdi: 

M. Şeref Bey 
lktı<al \'ekili 

.. - Çal19ıyoruz, dedi. Sonra ikbsadi mes~lelerin beynelmil~I 
llltııulünden bahıetti. Kendisinden beynelmılel buhranın mahı
r,etini ve memleketimizdelri ini~aılarmı izah eı_ınek ~çi~. bir mü
lkat rica ettim. Şeref Bey bu rıcamı kabul eth. lki gun sonrııl 
~iitevazi bürosunda sorduğum ıuallere kartı verdiği cevaplnn 
,,iili.auı i•te bu mülakattır. Cihan ikbea.diyatı haldunda. . _derin Diğer taraftan böyle bir itilafın. 
Q ~ 1 kil b bütün dünyada yapacağı inikaslar i-

1.t kavrayt§I olduğunu gösteren kıymetlı ktısat Ve ınm u tilô.fın aleyhinde en büyük amillerden 
'0:ı:Ierini aynen naklediyorum: dir. Sonra böyle bir itilaf İngiliz do-

* * * minyonlarının rüchanlı 'tarife eaaıı .. 
'tBugün cihanda hikim olan ikti- bir parça insaflı olanlar sezer ve gö- na müstenit bir iktıu.di imperatorluk 

~di buhran, zirai sahada latihsal ile rür. kurmak hu•uıundaki emelleriıün ta-
111ih(;.k arasındaki muvazenenin bo- Mahalli ve umumi milli kredi mü- hakkukuna yardım eder ki, bunun 
q,llrıaıı ve zirai mahsulat fiatleri- esse.elerimiz inkiıaf bulmakta, milli lııhakkuku Avrupa aanayi memle· -
ilin dütkünlüğü· sanayi sahasında ise cihazlanma ilerlemekte, toprakları-. ketlerinin t.iç le istemiyecekleri, mi
~tihlakin düşkü~lüğü ve itıizlik ıek- mızın kıymetini artırmakta, ticaret 1 ni olmak istiyecekleri bir ittir. 
""de görünüyor. Bu buhran istihsal yapmak ve san'atleri işletmek husu- Buııdan baıka sanayi memleket
~· llıübadele itibarile milletler arasın- •undaki tecrübe ve melek~~.iz ~~~: !erinin her birinde gittikçe ehemmi
'lil l'Ücut bulmuş olan teaanilt ve kar- makta, h~r memlekette goifuldugu yetle tevsi ve tatbik olunan ziraat si· 
~·.~•kıı hağlılığın derece ve kuvvetini üzeı:.e d.önüm. d~vrel~'!~e ~ahıuı ~ü- yaseti vardu-. 

" . •!erir. Buhrandan en çok mütees- feylilerın yerını hakıkı If bılenler ış- Bu siyasetten müstefit olan milli 
~, olan milletler zirai veya sınai gal etmektedir. müstahsiller hububat birliği yapmak 
~•ullerini diğer memleketlere ih- Şu hayırlı alamet!er g?rülmekte istiyenlerin talebini her halde aempa-
~ •tme'k suretile kendilerine nar- olmakla beraber ıklısadı sahada tik bulmıyacaklardır. 
"'-1 iktıaadi hayat temin etmekte pek ihtiyatkar ve tedbirli davranacak Maamafih, bütün esbaba rağ-
'1~nlardır bir merhaledeyiz. Bif kere milletten men, hububat birliği yapmak isti-

9 .. , · be 1 . ,___ k .. her fert, beşerin mukadderi çalış- yenlerle aramızda hububat aatııı iti-
'-' ""rıuun se P erı •umfı ve mu- k "kt d b" fa d t k bari) b" nf il · tı' k d •.., . C"h . 'h r . kil. 1 ma , ı ısa en ır y a yara ma e ır me ea e ı§ ra var ır. 

' ~ eptir. . ~ an ıslı sa ını leş a - için çalıtmak olduğnna İnanmalı ve Rüçhanlı tarife tatbikatının haricinde 
~~ ıçm ;""~~~~ ve karteli~· "!a- tatbik etmeli, her say, bilgiye mÜ•- kalamayız . .,. 

1 ~ 1
• fiat~en ~uıurıne.re ve .. ;:h- tenit olmalı. Sonra en büyükten en AHMET ŞÜKRÜ 

"-~ art~a~ka ~f e
1
t ~ .er_mdu' "ima- küçüğe kadar her fert göğsü kabar- =============--

c .: llt gumru tarı e erımn ın ırı e tacak en büyu"k • · d" · -. ) 1 · 1 db" 1 · tıarın mırasye ıcı-
ı \,,~:~ndaahtfif~vsıyde o -~n~dnd.te ır ~{tın likten uzaklatarak tasarruf olduğu
~· t . e ecegı 1 ıası .. .,. na iman etmdi ve bunu tatbik etme
ltlt be ferefıne ermeyecek davalara li; fU hasletler Türk ıeciyeainde za.. 

nz•. ten vardır. Bunlann daha ıuurlu, 
~illetler arasındaki leaanüt mil- daha faal ve müsmir iılemesi için bun 
'ıl';; den her birinin kendi hududu lann neticesine n:ıini engelleri atıp / 
il.. deki iktısadi müvazenesine arız sahayı düzeltmeyi hükumet vazile 

~ ~ lıalelin diier milletlerin ikbtadi bilir. Bir de, yukarda saydığım 
.. ~"'aeneleri üzerinde in'ikblar yaP- sebeplerle memlekette itletilecek ser-

• ' 11\da en müessir amillerdendir. mayeye darlık inz olmuıtur. 
" ~'un içindir ki dünya iktısat buh- Bir taraftan itliyecelderin ta-
• ~" izaleai çareleri ancak her sarruf, bilgi ve çalııkanlık ıi
~eket müvazenesinin diğer mem bi iktiaat amillerile teçhizini dütünür
lı, er müvazenelerine dayanır oldu ken,diğer taraftım da milli kredi mü. 
\ llokta11 düıünülmek, ıöz önün- eueselerimizin sermayelerini geniı-
1)6 tutulmak suretile bulunabilir. !etmek çarelerini bularak itliyecekl&o 

~ ~l>a buhr'!nının memleketimiz iktı- re külfetsiz ve ucuz itletilecek ser
ııl ~~ l'ab üzerindeki inikisları çok a- maye bulmak li.zımdır. Hükumet bu 
ıl ~il'. Hakikatte bizde zirai ve sınai sahada esatlı surette çalıtmaktadır. 
e !j,_ -•ııllerin istihlakinde düşkünlük Merkezi ve cenubu şarki Avrupa 
~ •.. ._ite ittihsal fazlalığı ve iısizlik devletlerinden bazıları için zirai mah 
e' ~.lelerine müstenit bir buhranı tullerin ihracı iktisadi hayatın ncr-
t· 1t etmeğe lüzum yoktur. mal f'U'llarını letkil eder. Buhramha-
~ zır bunlar üzerinde çolr aiır tesir-

,;ı BUHRAN iN BiZDEKi ler yapmaktadır. Zirai mahsullerin ilı-
~· iNiKASLAR! racı buhranına çare olm,ıtk üzere bun-
11' ~ ~ihan buhranının bizdeki inikas- !ar aralarında bir hububat birliği ya
l<' 'İ,ı· ihracat mahsullerimizin ekıeri. ·- parak Avrupanın, daha ziyade, sa
l "il\ Ve hububatnnızın fiatJerine anz nayi mahsulü ihraç eden memleket

e' · 1\ ılütkünlük şeklinde görünmekte- !erinden kendi ziraat mahsulleri için 
ti l,j;.1 Fakat bizde cihan buhranı se- rüçbanlı tarife tatbik etmelerini ve 
iıl 'lig 

1h~ ağırlaşan memleketimize mah- bu suretle milletler arasındaki müba
<' 1 ır buhran da vardır. Bu, impe- dele ve ticaret münasebetlerinde en 

\,~rl~~n inhilali, yeni milli Türk büyük teminat olan,en ziyade müsa-
r ~run kurulması, imperatorluk adeye mazhar _ • millet muamelesi 

a l~ıı., tnesi içinde teşekkül etmiı bu- kaidesini bertaraf etmelerini istemi§
ı,b n kozmopolit, fakat yaptığı ve !erdir. 

ı1' ~'ı -<ağı iti Öğrenmiş iktısadi unıur- Bu teıebbüsün netice vereceğin
! ~~ Yerine henüz tecrübesiz milli ik de" ne kadar tereddüt gösterilse ye

d.ı llnsurlarının kaim olmaıı, mü- ridir. Bir kere, bu bububat birliği 
\~ ~, rnİJhaceret, İnta ve İmar ve teşkil etmek istiyen memleketlerin 

~ benzer daha bir çok millet yara- sanayi memleketlerinin aanayi mah • 
< ı, "• tarih yapan muazzam hadise- sullerini istihlak itibarile tuttukları 
1 dı•lesirile iktisadi hayatımızın uğ- mevki çok ehemmiyetsizdir. Bunlar 

tı . zil ·e inhitat ( Depreuion "- sanayi memleketlerinin ihraç ettikleri 
il: ''.lue) dir. Cihan iktisadi buh- sanayi mahsullerinin büyük bir kıs-

Tevfik Riiştii Bty 

Teslihatın 
tahdidi 

Hariciye vekili ve 
murahhaslarımız 

gidiyorlar 
Ankara, 4 - Hey'eti vekile

nin dünkü fevkalilde içtimaında 

'ıı b!•im vaziyetimizi daha ziyade mını istihlak eder bir ehemmiyet 
ijl\ •ttırrniştir. lktuadi dönümümü- te olsalardı sözlerini geçirebilirlerdi. Ct'l'Uf 11"}" .\; .. .• r liey 
~ . ~n cetin devrinde bulunuyo- Ve sanayi m.emleketleri ilktısadi kar- Cenevrede toplanacak olan ce
iıv •kat hu dönümden geçeceğiz; §ılı~ı bi~ ı~~aı;ni~elle mcnfeatl.orinin miyeti Akvamın terki teslihat 
o,,,~•·n~!i iktısnl devrine gireceğiz. temın edıldıgını gorerek hububat biı·- k f · f k" · k 

·1> <k 'lımizin iktisadi manzarası- liği yapmak istiyenlerin taleplerini 1 on eransına ış ıra ımız arar
•tı; lıı ,;,~ ve hezali altından çok kuv tetkike: layık bulabilirlerdi. Halbuki 1 aştırılmıştır. 

) v• dınr bır simanın belirdiğini şimdiki halde vaziyet berakistir. ' Dcv'lmı 5 inci Sl}yfada 

!er fakültelerinin bu kararından bilis- •• h • b• k •• ı d• '! 
tifade ıırkacılıktan çeltilmi ıerdir. mu ım . ır nutu soy e 1 Hıfzıssıhha kanunu 

Esasen E<lebiyM ve İlahiyat mü-
derrisleri. bunları daimi mıiderris ol- nun tatbiki başlıyor 
mak itibarilf' kendi noktal nazarınıJ ''T"' k y d tJ v k d ·ı ·ı d" 
müdafaa maksadile divana mümessil ur - unan os ugu o a ar ı erı e ı s hh. v k"l . d 
intihap etmişlerdir. k" b ki d"k t hl"k l •• .. d ı ıye e aıetin en 

.. ı e e~~e. ~ e ı e er onun e. talimat geldi 
Etem Akif B. . k t f b b d d kt 

l l ara lfl InDe yar im e ece lr,, 
1 

Yeni Hıfzıssıhha kanununun tat-
Hukuk fakültesi umumi kitibi E- bikine cumarteai ııününden itibaren 

tem Akif B. demiştir ki: Yunan Başvekili Türk milletinin, Gazinin dahiyane başlanacaktır. 
idaresi altında mucizeler yarattığını da söylemiştir .. s~;~~ Vek~leti ta_ıa_nb~I sıbh.iyı 

ı 

l 

• 

mudurlugune gondcrdığı bır tamım-
A TİN A, 4 (Apo.) - Yunan de, yeni kanun hakkında §İmdiye J 

Başvekili Müsyü Venizelos dün k?dar gö~derile~ talimatın ~~tbik e: 
akşam saat ye<lide Nafıa neza dil~rek ~ut~balti kıaımları ıçın. ycnı ! 

· b Ik d b" 1 h 1 talımata ıntızar olunmasını tebhg ct-
retı . a onun an ı.n ere~ 

1 
ak- tniştir. t 

ka hıtaben Ankara zıyaretı 1a 
1 kında, uzun bir nutuk irat et- Vekaletin talimatına göre ııtma 

da ihbarı mecburi hastalıklar meya 
1 miştir. Müsyü Venizelosun ya nına ithal edilmiştir. 
nında ilk hükumet arasında ha
sıl olan vifak ve mühadeneti 

Şek/p ve /snwi/ Hr1kkr beyler temsilen Türk maslahatgüzarı 
- Darülfünunun siyasetle alakası da bulunuyordu. Yunan Başve 

yoktur. kili, şiddetle alkışlanan bu nut 
Fakat talebelere Cümhuriyet esas- 1 kunda ezcümle demiştir ki: 

larını telkin ~yn.ek Darülfünunun va- . 
tan borcudur. Artık Darülfünunda 1 - Ankarada ımzalanan mua
huzur ve sükun hakim bulunmakta ı hedeler ile hasıl olan dostane 
ve sadece ilmi mesai ile i~igal edil- mzıhit ve mütekabil emniyet ve 
mektedir. .. · d d ] " Ş "f B hurmet sayesın e evam ı ve 

Y. erı ey sarsılmaz bir dostluğun teme/-
Edebiyat fakültesi Divanı mümes- /erini attığımızdan dolayı bah

sillerinden Yusuf Şerif B. Divanın 
müstacekn toplanması için hiç bi~ se tİyarım. Osmanlı imperatorlu
bep mevcut olmadığını söylemiş ve ğu inhilal ettikten, Yunanista- (Devamı 2 inci sahifede) 
şunları ilave etmiştir: -----------------------

- Bütçe meselesi Divanda görü
şülürken serbest ve daimi müdavim
ler hakkındaki tezimiz ister iate- -
mez ortaya çıkacaktır. Biz sonuna ka 
dar Darülfünunun tealisi namına nok 
tai nazarımızda ısrar edeceğiz . ., 

Hükumet, Darülfünun bütçeıinin 
bareme tevfikan sür'atle ihzarı için 
yeniden tebli,atta bulunmu§tur. 

M.Bethlen Peştede 

Serbest fırka, teşkilatını 
lağiv mi ediyor? 

Fethi B. yalnız Mecliste çalışmayı 
da düşünüyor .. diye bir haber var •. 
Balıkesirde çıkan Türk Dili j rek bir kısmını Millet Meclisin

refilrimiz atideki haberi neşre- den geçireceği kuvvetle tahmin 
diyor: edilmektedir. 

Sinemacılar, yeni kanun mucibin
ce, yapılan tebligata nazaran 6 ya
şına kadar çocuklar sinemalara kabui 
cdilmiyccek ve 12 yaşına kadar ço· -
cuklar da akşamları (8) den sonra 
sinemaya gidemiyeceklerdlr. 

Sıhhiye müdürü ne diyor? •• 

Sıhhiye müdürü Ali Riza Bey d< 
miştir ki: 

- Vekaletin tebliğabna riayet et• 
miyenler kanuna muhalif hareket 
maddetinden mahkemeye verilecek
lerdir. 

Vekaletten talimat geldikçe yeni 
kanunun diger aksamının da tatbiki 
cihetine gidilecektir. 

FuhuJ dolayıaile sirayet eden ha&
talıklarla mücadele için kanun muci
bince alınacak yeni tedbirler hakktn
da henüz Vekiletten bir tcblil gel
memittir. 

Bittabi talimat ı:elinceye kadar 
Jimdiki vaziyet devam edecektir.,. 

lranda zelzeleler 
Tahran 3. (A.A.) - Dema 

vent ve Şahpurda zelzeleler his· 
sedilrnektedir. Maafih yeni ha 
sarlar kaydedilmemiştir. 

Budapeşte, 4 A.A. - Başve
kil kont Bethlen dün akşam Bu 
dapeşteye avdet etmiş, istasyon 
da hariciye nazırı M. Valko ile 
Türk sefareti namına müsteşar 
Tahsin, k&tip Cevat Beyler ve 
diğer zevat tarafından istikbal 
edilmiştir. 

Ankara, 2 (H. muhabirimiz
den) - Meclisin son içtima 
devresine girmiş bulunduğu şu 
günlerde Serbest Cümhuriyet 
fırkasından vaziyetini tasrih et
mesi beklenmektedir. Siyasi ma 
hafile göre el yevm yeni fırka 
iki nokta üzerinde mütereddit 

Nalıncı keseri 

Türk - Macar dosluğu 
Budapeşte, 4 A.A. - Gazi 

Hazretlerinin harici siyasete 
dair beyanatı hakkında "Peşter 
Lloyd" gazetesi diyor ki: Kont 
Bethlenin Türkiye seyahatını 
samimi sempati ile takip eden 
bütün Macar efkarı umumiyesi 
nin Türk milleti reisinin müte
kabil münasebatın derinliği hak 
kında izhar ettiği kanaate bila 
kayduşart ve sevinçle iştirak et 
tiğini kayde lüzum yoktur. 

Amerika ile mücrimle-

bulunmaktadır. 

Bu noktalardan biri bilfımum 
vilayetlerde fırka teşkililtının 
Iağvi keyfiyetidir. Bu takdirde 
Fethi Bey ve arkadaşları muha
lefetin kuvvetlenmesini Meclis
ten temine çalışacaklardır. 

İkinci nokta olarak Serbest 
Cümhuriyet fırkasının vücude 
getirdiği teşkilat üzerinde ısrar 
etmesi ihtimali ileri sürülüyor. 

Bu iki noktadan hangisinin 
rin iadesi tercih edileceği şimdiden kat'i-

ANKARA, 4 (Telefonla) - yetle bilinemezse ele ikin" \'O

Bugünlerde Amerika ile bir !un ihtiyarı halinde Cürri , ·-:
iadei mücrimin mukavelesinin yet Halk fırkasının yeni fırkaya 
müzakeresine başlanacaktır. 1 badema zahir olmamakla da kal 1 

Hariciye müsteşarr Numan mıyarak memlekette bu tehlike 
Rifat Bey, hükumetimiz na- - 1 ye maruz bırakılan vatandaslık 
mına müzakereye memur edil- - J samimiyetinin bir an evvel tak- ı 
m:'$tir viyesine ait kararlar ittihaz ede 

- iiim aemiş · lıalk blzlnııı 

t/zim arabanıızn biııiuoı· I 
- ?! •.•• 

değil, b11k herke. 
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Sulta 
Talısln Paşanı11 

Ho: 83 

amitl 
Hiilırutı .. -__., .... -

tTercUme ve ikUb:as 
hakkı mahfuzdur.) 

Sultan Hamidin tarihe 
merakı pek fazla idi 

Bunun için askeri kıyafet müzesinin 
tesisine teşebbüs etti 

~llLLİY~:T ('\it~\ \llH /9SO 

HARiCİ HABERLER •• 
Ecnebi matbuab - , lngilterede L Hindistanda 

Hint kıyamı Kabine 
Mac Donald kabine 

....... _ M. Mussolini
nln nutukları 
İtalyan Başvekili M. Musso- Kanlı çarpışmalar 

si itimat reyi alacak !ini tarafından geçenlerde fa- devam ediyor 
şistliğin yıl dönümü münasebe-

LONDRA, 3 A.A. - Avam tile irat edilen nutuklar Avru- BOMBAY 4. (A.A.) - Bir 
kamarasında M. Nevile Cham- pa matbuatında muhtelif tefsir kaç aydan beri galeyan hareket 
berlain, muhafazakar fırkanın lere uğradı. !eri belirmeğe başlamış olan 
kıralın nutkuna verilecek ceva- "Times,, gazetesi buna talı- Madhavour'de ehali ile bazı 
bi arize hakkındaki refmi tadil sis ettiği makalesinde ezcümle kimseleri tevkif etmek istiyen 

1 teklifini tevdi eylemiştir. Bu diyor ki: · polisler arasında bir çarpışma 

tadil teklifinde, amele fırkası "Nutkun yarısı İtalyanın da- olmuştur. Polisler, halka meçle 
Yunan muharebesinde mec-ı· h"'k' · · · • • · u urnetının tıcan, sınaı ve zı- lıili vaziyetine, yansı harici işle hücum etmişlerdir. İki tarafın 

ruh düş.en efradı askeriyeyi tc- rai buhranı izale ve i...,izlig"in ı·e tahsı's edı"lmı"ştı· 
,,.. .,, zayiatı 12 yaralıdan ibarettir. davi için Yıldızın karşısında bir artmasına mani olmak için icap "Times,, nutkun harici siya-

hastahane vücude getirilmişti. eden tedbirleri ittihaz etmemiş sete temas eden kısmından hah Bunların içinde iki polis neferi 
Sultan Hamit bir aralık mecruh olduğuna teessüf olunmaktadır. &ederken diyor ki: vardır. Vak'a mahalline takviye 
zazilerin ziyaretine gitti, kog"uş "H · • · all'k d "'f 1 · ·· d ·ı · .. · - l'.iüzak.~ratın yarın hitama ancı sıyasete ta u e en mu reze en gon en mesı uzen-
ları birer birer gezdı, askerin İ 

ermesi muhtemeldir. Fakat, a-ı· kısım,_d_a_ talyanın bir harp t~· ne sükun avdet etmiştir. 
hatırını sordu ve aldıkları yara _ 
itibarile bastonla gezmek mec- mele fırkasına mensup bir çok 1 şebbusu.n~e ~sl_a bulunmry~cagı KALKÜTA, 3 A.A. - Eşya 

meb'uslar şimdiki hükumetin m kemlını dınlıyenler temın et- l d b" k . f"l'kl buriyetindc olanlara kendisinin . .. . an arasın a ır ta ım ın ı a ı 
d · takip etmekte olduiYu siya?;et- tı. Bu cumle ondan evvelkı te-

imal ettiği bastoıılar an bırer 1 ° ki b cavüz arifesinde olan mütear-ı :naddeler taşımakta olan B~nga 
tane hediye etti. Yıldızdaki ma- ten memnun o mama a era- . · . 
rangozhanenin yetiştirdiği er- J ber hükumetin bir mağ!ubiyete rız ~illetlere tab~_r;nin kul~a~~~ ~ı !·şahı~ t;vkıf. "l~d~lmiştir. 
babı san'attcn haricte de istifa- \ .J uğramasına ihtimal verilmeme- 1 ması e maatteessu. kuvvetını ı ez ur şa ıs ar ıkı ı a ş sene 
de olunabilmek için Tophane ' ,, ktedir. Bunun da sebebi hali ha raz kaybetmektedır. Fransada arasında tehalüf eden muhtelif 
taraflarında bunlara mahsus bir• zırda içtimalar akdetmekte bu- d:rin. asabiyet uyandıracak ve hapis cezalarına mahkum ol-
atelye ve mağazalar tesisi Top- Hartmden bir nıa/lıara lunan imparatorluk konferansı ı eger ıs.terse bu ~~mle~et kara muşlardII". 
haneye emrolundu ise de bu me ile yakında Hindistan işlerile iş ve denı~de ~ahdıdı teslıhat Y~- , • 00 • , 

l h d k ·ı . .. .. tigal etmek üzere akdedilecek !unda hıç bır şey yapmamak ı- s· b 
se .. e e~e ense pe 1 erı gotu- mıştır·, fakat bunun bir hakikat · k d" · .. • ır vapur attı l d olan yuvarlak masa konferansı- çın ·en mı mazur gostermege 
ru eme ı. . . . . olduğunu ben beyan edebilirim. dır. medar olacak bi_r lisan kullandı. Nevyork, 4 A. A. - Aleutien 
k Yıldıı:da 1bır de çı~ ;a~r~- Bir gün huzuru hümayuna gir- LONDRA, 3 A.A. _Avamı Ve hiç olma~sa ya~ düzine , adalarının cenubu garbisinde 
·ası tesıs 0 u~uşt~. u a n- diğimde Sultan Hamit bana he- k n d l'b 

1 
f k r memlekete bırdenbıre sulh mu- batmak üzere olduğu dün ak

ka :A-vrupadakı fabn~alar dere- nilz çıkarılmış büyükçe bir diş dea 
1
· a~asdın aMı Sera 1

1
r ahs~"k' ı- ahedelerinin tadili meselesini şam haber verilmiş olan Japon 

cesınde nefis eşya ımal eder, ile bir kerpeden gösterdi ve be- r erın en . amue , u u- k k 
h .~ b t' L ı· h d k" b h ortaya oymakla meydan o u- bandıralı Seyo-Maru vapuru-atld unl:-rdan bazı hükümda- · k d" k a· b' d' · me ın "a ı aLir a ı u ran mu . nım en ı en ııne ır ışı çı- h . _ _, . . . . du.,, nun 40 kişiden ibaret olan tay-
ran ve ,nuteberana hedıyeler karıp cıkaramıyacağrmı sorduk vace esıuuekı ata_letını ~enkit "Times bundan sonra M. f Eh"h -M . . d k' 
go .. nderı'lı"rdı" Sultan Hamı"t Ku"" ' · · · etmekle beraber lıberallenn mu .. ,". .. . . ası ı ona aru ısının e ı 

C. H. F. gurupu top!~Ddı 
40 kişilik idare heyetinin ilk 

içtimaı bugün ... 
ANKARA, 4 (Telefonla) -1 Bu esaslara göre imza edil~ 

Cümhuriyet Halk Fırkası 40 ki- dostluk, bitaraflık ve h~ke U 
şilik umumi idare heyeti yarın muahedesi ve deniz teshh;c 
(bugün) birinci içtimaını akte- hakkındaki protoklu anlattı. 

1 decektir. tün ?u. izaha~ı ?1emnuniyet ~-
ANKARA, 4 (A. A.) - Cüm t"._svıp _ıle telakkı eden !U:kaeht 

huriyet Halk Fırkası grupu Af- kumetın hattı hareketını ~ Y1_ 
d b" t k ' k b l ttnıştı! yonkarahisar meb'usu Ali Be- e en ır a rır a u e .h3• 

. . . Badehu fırka. encümen intı 
yın nyasetınde toplandı. Başve b t ·ı f k ·t d"g· er ıııe-. . a ı ı e ve ır aya aı ı 

kıl İsmet Pş. Hz. son zıyaretler selelerle meşgul oldu. 
dolayısile evvela Macaristanla ANKARA, 4 (Telefonla) ~ 
olan dostane münasebatı izah Bugünkü Fırka içtimaınd~ e~. 
etti. Bundan sonra Yunanis- - cümenlere girecek azalar ıııtı~ 
tanla açılan yeni münasebet hap olunmuştur. Geçen seııe. 
devresinin zihniyetini, esasları encümen teş.ekküllerine ~ı~ 
nı ve iki memleketin dostluk ran pek cüz'! fark vardır. ogr 
inkişafından sulhün tarsini na- diğime göre, Halk Fırkası g~ 
mına bekliyebilecekleri menfe- rupu azaları muhaliflerin e~C 
atleri, mülakat ve müzakerele menlere dahil olmalarına rıt' 
rine istinaden teşrih eyediler. ı göstermemişlerdir. 

Dahiliye Vekili lzmirde 
İZMİR, 4 (A. A,) - Dahili-) ile vali muavini ve erkanı aslıO' 

ye Vekili bu :ıkşnm yirmiyi elli riye ve rüesayi mülkiye ve ~ 
geçe Afyon trenile refakatlerin lediye reisile C. H. Fırkası ~ 
de U. J. kumandanı olduğu hal S. C. Fırkası azaları tarafınd., 
de Basmahane istayonu!la gd- har?retle istikbal edilmişleı:ıJ': 
miştir. Sıhhiye Vekili ile vali İstasyonda askeri kıt'a ile ır 
Paşa Karşıyaka istasyonundan darına ve polis ve zabıtai be O' 
kendilerini istikbal etmişlerdir. diye müfrezeleri ve mızıka t 31, 
Basmahane istasyonunda mü&- fından rasimei ihtiramiye 1 

tahkem mevki kumandanı Paşa kılınmıştır. 
· - tan ve bıttabı menfı cevap aldık h f k' f f :viussolını nın boy le hır lısan Japon o-emisi tarafından kurta-

tahyanın tarihi çini imalatının a aza ar ırka tara ından tev- . . "' 
tan sçınra: . . . . . . ı kullanmasındakı sebeplen an- nlmıştır s t• ki•• F J 

ihyasını pek arzu ederdi. - İşte ben şu kerpedenle bu dı edılmış olan ta~ıl ~eklıfıneı· latmak istiyerek evvela kendisi . por ıng up ener maÇ 
He~e~e. fıı:brikası d~ Sult{ln kocaman dişi kendim çıkardım. muzaher<:t etmek nıyetınde bu- nin miz<•::ını, hitabetine vermek Denı'zde bı'r facı'a -

Hamıdın ıltızam ve hımaye et- lunmadıklarını beyan etmistir. · t d""" k. t "dd t" 'd 
tiği müesseselerden idi. Burada Dedi Dog- rusu bu yapılır sey Bn beyanat Mac Donald k~bi- ıs~ ~gıd _uvve ive şı ke ı,dı" ~- HAVANA 4. (AA) Cuma gu""nu·· Ankarada heyecanlı · d fi · · · . . · resının uşman arının en ısı- · · 
cıd ~n çok ne s ve kı~e~ı ha- değildi. Sultan Hamitli bu tar~- nesımn ya:rn akşa?"1 ekalliyette ne her taraftan hüctimlarmı, Amerika vis konsülünün zevce-
lılar ımal olunurdu. Hunkar ba- da harekete sevkeden sebep dıs k:ılmıyacagma delalet etmekte- k ml k ti · h k't si Mrs. Jackson, deniz kenarın- bı"r maç yapılacak 

b h 1 d 11 
• . ·. . · omşu me e e enn er va ı 

zan u a ılann mo e erını çi elinden iğrenmesi veya gayri dır. k d" · k ·t·•~f l"k da kayalık üzerinde bulurunak-
' d" . t rti . . . la 1 • . . - . B h • hd'd' li en ısıne arşı ı lıd perver ı . . . . • ANKARA (T f 1 ) d 1 1 k SJ"" K:n ıst e P ettırır ve ım~ t 1 sıhhı bır kerpedenın . ve~e~egı a rı ta 1 ı teıı hat göstermediklerini, sırf kendi ta iken şıd?etlı bır rüzgar ta~a- , 4 ele on a - sın a maç ar yapı aca tır. aıi 
sofa ha tını muntazaman takıp e · zarardan hazer etmesı mulaha- h t"l .. d t" d" - · b" fmdan denıze atılmıştır Denız Ö .. .. d k" .. .. A k ting kltibün timi Mehmet J( •• ı · d" B +ftb · .. .. .. - · . LONDRA. 3 A.A. Bahri tah me are ı e vucu ege ır ıgı ır · ' numuz e ı cuma gunu, n a- }>..-
aer ı. u .,.. nkanm muduru A zası degıldı; her ne olursa olsun didi teslih:ıt hakkında Fransa makinenin başında bulunmak- köpek balıklan ile dolu idi. Ev- d S . kl""b"" . ·ı kaş, Riza Derviş, Selim Jı 
kif Bey lok _çalışkan bir _zat i.di; muhafazai nefis endişesi idi. A- İ tan mu""tevel\ı"t kudret hı'ssı·n·ı vela kocası ve sonra başka bir ra a portıng u un tenısçı e- Rıfkı, Hüseyin Sermet, Geıt\I 
H k b k f ile talya arasında yeniden mü- ' 

ere e a n asının aalıyetı ve ğız ile boğaz arasındaki kısa t f dakil · t kd' ı · · "k Amerikan vis konsülü muma- ri ile Fenerbahçe tenisçileri ara den teşekkül etmiştir. 
ff k · ""d·· Ak"f B zakerata girişilmesi meselesi e ra ın erın a ır enm zı 

~uva. a ıy~tı mu ur 1 e- mesafe ve kerpedenin ucuna ze- hakkında sorulan bir suale ceva rediyor ve bunlar düş.ünülilnce ileyhayı kurtarmak üzere deni-

Yunan itilafı yın ~ımmetıne çı;ık n_ıe~yundur. hirli bir madde sürülebileceği ben M. Mac Donald, henüz bir söylediği kelimelerin kuvvetini ze dalmışlarsa da her ilçü de dal 
Fabr~k~nın. faalıyetını S;tltan ihtimali onu bu ihtit.tatkar!ığa tahfif edeceğini söylüyor. Buna galı denizin içinde kaybölmuş- Türk -
ı:amıd~:1. alaka! mahsusa 11: ta · sevkettiğine şüphe yoktu. ~lya!ı he~:iş~~~amış olduğunu ilaveten "Times,, ne olursa ol- !ardır. Magruklann imda<lına 
kıp ettıgı malfun bulundugun- M M l" ., · b k · k · b ka b" k d .. d .. Akif B · . . . sun . usso mı nın unut u- yetışme ısteyen aş ır on Fransız gazeteleri itilaftan memnu-
. an mu_ ur eyın teşvıkı Sultan Hamıt hıfzıssıhha ka- İmperatorluk mahkemA•ı' nu beynelmilel teşriki mesai ru solos da az daha aynı akibete 
ıle fabnkada çalışan kızlardan vaidine ve bilhassa perhize son ~ h · b ı kt d una mugayır u ma a ır duçar olacak idi. niyetle bahsediyorlar ._ 
Mediha ve Agavni Hanımlar derece itina ederdi. Arasıra LONDRA, 3 A.A. - İmpa- ---------·------------
B_ur~anııı manzarasını gösterir (Key) yaptırır ve bundan faide ratorluk konferansının elde et- PARİS, 3(A.A.)- Echos del bir sulh te~nine teşebb~s e:, 

Paris gazetesi Türk Yunan uz- !er. !3~, takıp olunacak bır bır ıpe~ seccade yapmışlar ve gördüğünü söylerdi. mi~ olduğu ilk müspet netice 
bunu bır yevmi mahsustaHünka (Bitmedi) bir "Britanya imparatorluğu 
ra takdim ettirmişlerdi. Sultan mahkemesi" vücude getirmek 
Hamit bundan çok mahzuz oldu b h suretinde ittihaz olunan karar-
ve seccadeyi işliyen o iki hanı Borsada ir adise dır. Bu mahkeme, İmparator-
mı sanayi mada.lyesile taltif et- luk eczasından bulunan memle-
ti. Serbest Fırka katibi, ketler arasında zuhuru muhte-

Tarihe çok merakı olan Sul- Millet mektepleri mel ihtilaflarda hakemlik vazi-
tan Hamit kıyafethanelerin ta- fesini ifa edecektir. Mahkeme, 
rihe hizmetlerini takdir ederdi. açılırken neler söylemiş Lahey divanı gibi daimi 0ımıya 
Bu maksatla bir askeri kıyafet caktır. Ayni zam~nda mahkeme. 
mü~esi tesisine teşebbüs ve bu BURSA, 5 (Milliyet) - Mil meclisi hassın yerine kaim olmı 
vazıfeye Mahmut Şevket Paşa let mektepleri faaliyete başla- yacak ve mecliEi has efrat ara
merhumu memur etmişti. Mah-1 dı. Şehrimizde 148 A, B kursu sındaki ihtilafları hallü faslet
mut Şevket Paşa bu iş için çok I ile Hisarda Halk dershanesi mek vazifesine devam edecek
ç~lıştı, bir hayli asar topladı vej köylerde kadın ve erkekler içi~ tir. 
nıhayet_7?:<J tarihinden o güne 100 A, B kursu açıldı. Mülhakat Sov iyetler aleyhindeki 
kadar butun sunufu askeriye ef t f li t d ed" B karar 
rat ve zabitan ve ümera ve er-1 a.. aa ı?'~ ~vam b h ıçyo~. u 
kanmm üniforma ve silahlarını :;1~~s~·~· e ~ sa a S ~ ıq~e . LONDRA, 3 A.A. - İrade
gösterir bir müze tertibine mu-

1 
e. ır ak~; ~~ş er esçı- dılen bir suale cevap veren M. 

vaffak oldu. enn ~a .. atıvı emal B. mek Henderson Lena Goldfields 
Sultan Hamit bundan evvel teplenn kuş~~mı ve derslere de kumpanyasının hakem divanını 

Mahmut Şevket Paşa marifeti- vam saatlerın.~ halka tebli~ e - Sovyet hükumeti aleyhindeki 
le bir eslehai atika koleksiyonu den _muhtar ~~leyman. Beyı top kararının tatbikine müteallik o
yaptırmıs ve bunu İtalya kralı- l~ hır ha~k ~uvacehesınde talı- !arak hilkfunetten talep etmiş 

• na ihda etmişti. kır etmı.:ıtır. Kemal Bey bu sı- olduğu muzaheret dolayısile hü 
, ı * * * rada hasat zamanı olduğunu, kumetin Moskovadaki İngiliz 

Sultan Hamidin. tababete iti- halkın mektebe gidem\,. eceğini sefirine lazım gelen teşebbüsat
nayı mahsusu vardı. Doktorlu- herkesin gıdasını teminle meş- ta bulunmasını tebliğ etmiş ol
ğ un ilerlemesine pek ehemmi- gul olduğunu, mektebe gider- duğunu beyan etmiştir. 
yet verirdi. Memlekette şöhret lerse aç kalacaklarını, Halkçı
kaz_an~ış do~torlarla bizzat gö- !arın teşebbüsü ile açılan bu me Bir tayyare kazası daha •• 
r.ısurdu. Nafız Pasa, İsmet Pa- kteplere halkın devam ınecbu- LONDRA, 4 A.A. _ Rams 
şa, Mavroyeni Paşa ile her mü-jriyetinde olmadığını söylemiş gate civarında bir tarlaya bu 
lakatında tababetin terakkiyatıı tahsil müddetinin tehiri, mek- sabah bir bombardıman tayya
hakkında kendilerinden malil- teplerin kapatılması için de fır- resi düşmüş ve tutuşmuştur. 
mat alır, ancak vehminden mi 1 kası nezdinde teşebbüsatta bü Tayyarenin içinde bulunan 3 
hernedense doktorların ilacını lunacağını ilave etmiştir Müte- k' 'd "ki · ""J .. ..,, Ü Un .. k d" · k 11 · ışı en ı sı o muş.ur. ç cu 

en ısı .. u anm~zdı. Hünkar akıben muhtar zabıtaY.a müra- ı şahıs tayyareden tam vaktinde 
a:asıra vucutç~ hır rahatsızlık caat etmiştir. Bunun üzerine atlamağa muvaffak olmuş · 
hıssederse eski kocakarı ilaçlan· meseleye vazıyet eden polisin· de vu··cud b' k 1 .ıse h d ı • unun ır ço yer enn-
nı arem e yaptırarak kullanır-ı· "bu işe ne hakla müdahale etli- den yaralanmıştır 
dı: yorsun?,, süaline karşı da "Ben · 

Di_i agrıdığı zaman diş dok- gürcüyüm, karşımda gördüğüm 
torunun ila mı istimal etmediği bu adamlar da bana mensup 
gıbi yabancı bir elin kerpedenle kimselerdir, reisleri olmak hase 
ıı r zını karıştırmasına da razı ol- bile haklarını müdafaa bana a
m el.. Hal'inden sonra kendisi- 1 ittir,, diyırek daha bir çok beze 
ııi ı muhafızlı5 !la tayin olunan yanlarda bulunarak ayni şahıs
~ı: ~ate şu. ııozleri söylediğini i lar ~a:şısında polisi de tahkir 
ı ıttım: 

1 

etmıştır. 

-. B~nim a_O-z~m~ hic birdi,:- Hakkında zabıt tanzim edil-
çı lı g•ı e.,, ,tı . ınış ve nıevcullen Adlıyeye gön 

O zat lıu söze belkı ınanrna- derilmiştir. 

Nikaragua intihabı 
MANAGUA, 4 A. A. - Ni

karagua kongresi intihabatı A
merikan bahriye silah endazla
nnın nezareti altında yapılmış
tır. Liberaller kahir bir muzaf
feriyet kazanmışlardır. Bu va
ziyetin neticesi olarak Monka
da kabinesi iktidar mevkiinde 
kalacaktır. 

Nezle aşısı müspet 
netice veriyor mu? 

!aşmasından bahsederek ezcüm- saldir. , 
le diyor ki: Mübadele meselesi- Amerika Sefirinin bıı' 
nin halledilmesile harbin en çir- . • 
kin hareketlerinden biri silin- zıyareti / 

Hepimizi allahın günü rahatsız 
miş oluyor. M'. Venizelos ve M. ANKARA, 4 (Telefo~) ~· 

eden Mihalakopulos bu vadide haki- Amerika sefiri bugün Gazı ~ç• 
ki bir devlet adamı gibi tamiri . allim mektebini ziyaret etJ!lh 
olmıyanın önünde boyun eğmiş tir. • •. •• ~ 
ler ve yeni vaziyette memleket- Hudut sıhhıye mudı.ıı' 

nezleden yakayı 
kurtarn1ak için doktorlar ne diyorit 

leri içi~ ~ahtiıyar unsurlar keşfe ANKARA, 4 (Telefonla,),; 
Nezle a~ısı diye ortaya ı:ı.karılan 1 derek.ıstıkb0ale doğru c_esaretl. e Hudut sıhhiyesi umum rnııcl"'. 

bir iliç, nezlenin hernen hemen umu \ t8 
mileştiği bugünlerde epeyce alaka u· . ?,önmilşlerdır. Meselenın gill- lüğüne Dr. Osman İsmet 13. 
yandırdı. 1 unç olan bir tarafı varsa o da yin olunmuştur. 

Bakteriyolok Osman Şerefettin B bazı fuzuli münekkitlerin Ce- Evkaf Jayıhası 
bu hususta demiştir ki: 1 nevrede buluşarak Rum ekalli-

1 
) / 

- Bu spesyalite cenubi Amerika- yetlerin mukadderatı hakkında ~NKARA,_ 4 .<Telefon aectis' 
da Lemos isminde bir ~tor tarafın- şikayet yapmalarıdır Yenı Evk,1f layıhası M 
dan yapılmıştır. ı PARİS, 4 A.A. _· Deba ga- takdim edilm.e. k üzeredir. 

Bu ilaç, nezlede amil olan mikrop T k d k 
!arı öldürerek iç~ne Dr. Lemos'un zetesi Ankara itilafnamelerin- e au e SeV 
ihzar ettiği bir serum karıştırılmak : den bahsederek devamlı icraat- ANKARA, 4 (Telefon!~) ; 
suretile vücude getirilmi~tir. . ta bulunmak gayesile hareket Jandarma miralayı a~~· 

Şiringa ile zerkedilerek hastalara y~ . 
verilen bu i.Uç kat'i muafiyet vermez / eden ve mesaisinin muvaffaki- miralay Halil Rifat, ka e-' 
ve sadece tedavi için kullanılır. Yeni yete erdiğini gören M. Venize- kam Abdurrahman Beyler t . 
bir şey de d•ğildir. ı los'un uzlaşma fikrini medih ve kaüde sevkedilmişlerdir. dil 

Bir komisyoncu şehrimize getirt- sena ediyor ve diyor ki: "Ücün Mektupçular arasın 
miş ve reklam için hekimlere dağıt- il h' b' d ) / 

t B """'aca ökııürüğü. d f ._ olduğunu, nezleye karşı daha mlı· . c ıc ır evlet lehinde olmak- ANLARA 4 (Telefonla • 
mış rr. oı;~· ne e aı • ki _. .,. 1 ld • . • "k" d"' · ' "'ra'' desi vardır.,, sır mye .. ~ ... çar mevcut o u,gunu1 sızın ırsı ı ı uşmanm barıl'lma- Sıvas mektupçuluğuna., , 

Diğer bazı mlıtehassıslar da, nezle eııasen Amer_ıkada _nezle aşısı yapmak' sını mühtirllyen Ankara itil§fna zon mektupçusu Esat, Trab'.'cr 
a!I'"' diye bildirilen bu ilicm ilmt mec için maruf bır hekım tarafından 2000 meleri $arka clddf biı' sulh un- R" · k S detti~'. 

1 ·· d"ğ" · h t üz · d ı Ub 1 . na ıze me tupçusu a ..ıı1' mua ara henuz geçme ı ını ve daha as a enn e yapı an tecr e erın . suru getirmektedir G · V A · S · k su P 
ziyade ticari mahiyette bir spcayalite neticesiz kaldığım ileri sürmektedir. . 

1 
· Ş k .. ,_:,. azı veh e- rtvıne ıvas me tupvinçu 11e1'' 

nıze os ar m SU><.una mu taç met, Amasyaya Art ı iıl 

M V • } Ati• d k olduğunu anlıyarak kendi hesap tupçusu Memduh Beyler ıa}' • enıze 0SUn na a nut U lamıa ı<~?'htn "'"ıoo:!ıor ii7.,rİ11nP. cdilmislerdir. 

1 
' . 1 ,ıı 

. . . . • . . ruret halinde mükarenet ve teş- zeka ve dirayetini takdır :..ıı 
Başı bırıncı sayfada sıyası fırkalarının ıkı kom§U 'k' . k d" H' d d k A k d . alallW" 

nın vahdeti milliyesi tahakkuk cümhuriyetin te§riki mesai f:k- ~/ ı m:_~:ıyı; s;v eh ıy~r. 1~ Y~ e. e.;.f n a~a .a 1~aha. sı~ 
ettikten ve Yunanistan gibi ya- rinden mülhem olmaları, büyük r/ecu .. /'~~ğs j a va. ;~-~~1 ~-anıt~ a name erın 'ki rnesı11 

bancı topraklar üzerinde gözü bir bahtiyarlıktır. yeldın g?\~r ; dve çız ıgı u ~ mbu 
1
arenet ve tekiş~1

1 ettiğitl. 
I ·ır T"" k d 1 t' 'k' . yo anın ıra e emez. nın aş angıcını teş jıJ' 

o mıyan mı ı ur ~ ~ ı te- Artık ı ı mılleti, biribirinden H' b' fe .. h ed söylemiş v halkı Türk • ı 
şekkül ettikten sonra, ıkı mem- hiç bir §eyin ayıramıyacağı pdk ıç ır rt §UP eve ter • d tl _e f' uyas~' 

. d I h k'k' b' . • . • dil rd· ki Tü k y nan os ugu sere ıne . ııt· 
Jeket zımam ar arı a. ı _ ı ır aş~kartf ır. Bılak~s her şey iki t c;:m;:n~ ı :: u' ~ d ~- diye bağırmağ~ davet etrnıŞ.. dll 
uhuvvet ve muhadenet ıçın yek mılletın sıkı teşnki mesai:;ini, nan oa ugu ug n o a ar ı- Halk, şiddetle alkışlarla b\I 
digerİl!e samimiy~tle ı;llerinf ~ mü~arenetini, ll!uhadenetinl l~rlem_~t ~~lunuyor ki. beklenme vete icabet etmiştir. , 
zatmasaydılar, agır bır mes ulı amır b~lun~yor. Bılhassa al:wal dik mut~~i.t ve. tehlı~el.er kar: ATİNA _ Ni[llfe; 
yet altında kalacaklardı. Bu ve vazıyet ıcabı, müşterek va- tısında mutekabıl teırıkı mesaı • E . ' 4 (Aı;ıo.)T~ kiye ıl 
noktada bilatefrik bütün siyasi ziyeti coğrafiye, müşterek de- ve muavenete müncer olabilir.,, ~ı sı~a gazetesı. . ,~r.i at!l-7 

Yunan fırkalarının gösterditl nlz, müşterek hudutları asır- Milteakıben Müsyü Venize- da~anısta~ı': kendd::~~ıeri>~ 
vahdeti nazarı kaydetmek mec /arca müddet yan yana yaşamış los, Gazi Hazretlerile İsmet eden b~tun me usıere 
buriyetindeyim. Bütün Yunan olmaları, ve biribirinin ahlak Paşa ve rüfekayi mesaisinin ~d~n ~akıp ederekk ~ta1'ifl'" 
milleti ile siyas1 fırkalarmm u §dat, ve lisanlarını bilmeleri dahiyane sevk ve idaresi altın- sıyası hı: ~attı hare e tla jter 
mum1 tasvibi, Türk - Yunan 1- ve en nihayet müşterek menfc. da teceddilt, terakki ve ıslahat dece.klerım ~e ~u n~a~~~n:ııııecl1 

tilatmm esaslı temellerinden bi atler ~·e tehlikeler, iki milleti sahasında umulmıyan harikalar de dıploması hır ıtı a 
. ini teşkil eder. Bütiin Yunan; önüne geçilmez ve ahirıen bir za 1 varatmı~ olan Türk milletinin imzalanacağııır vazwo .. 



MiLLiYET 

Adli kanunların 
yakında Ankarada 
[ B~ıedtyedt! 1 Türk talebe Tek taksi 

Aziller 
Üç müfettişin vazife 
sine nihayet verildi 

Azlin sebebi bir gaz 
deposu mes' elesidir 
Dahiliye Vekaletinin emrile 

azledilen müfettişlerden Cemal, 
Muhsin ve Küçük Hüsnü B. le
rin vazifelerine dün nihayet ve
rilmiştir. Bu iiç müfettişin azli 
sebebi hakkında müfettişi umu 
mi Tevfik B.: 
-"Esbabı azillerini bilmiyo 

tı.ım." demiştir. Memurin müdü 
rü Samih B. de şunları söylemiş 
tir: 

"Bu bir kadro meselesi
dir. Halen adedi on bir olan mil 
fettişlerin adedi sekize inmiş 
ve en kidemsiz olmak itibarile 
bunlar çıkarılmıştır. Bu müfet
tisler bizim adamlarımızdır. 
B~şka yerlere tayin edilecekler
dir.'' 

Diğer taraftan söylendiğine 
göre bu bir kadro meselesi ol
madığı gibi kidem de mevzuu 
balı~ değildir. Çünkü bu zevat
tan daha sonra, hatta bir iki ay 
evvel tayin edilmiş yeni müfet
tisler vardır. Haber verildiğine 
göre bu azil keyfiyeti mülkiye 
müfettisi Hacı Hüsnü B. in bir 
gaz dep~su meselesi hakkında 
v~rdiği bir raporla alakadardır. 
Tüccardan birine ait olan bu 
depo mahzurlu görüldüğü için 
kapatılmış olduğu halde bilaha
re tekrar açılmış. Münhal mü
fettişliklere kimin tayin edilece 
ği hakkında henüz bir karar ve
rilmemiştir. 

Ecnebi grupların bele-
diyeye müracaatı 

Bazı ecnebi şirketler beledi
yeye müracaat ederek asri tiya
tro, hal ve saire inşaatının Al
man grupuna verilmesinden şi
kayet etmişlerdi. Halbuki Al
man grupuna inşaat verilmiş 
olmayıp bu baptaki projenin 
tanzimi için bir mukavele yapıl 
mıştır. İnşaatın münakasaya 
konacağı ve ozaman kendileri
nin de iştirak edebileceği bu ec 
nebi gruplara tebliğ edilmiştir. 

Kafeslere müsaade 
edilmiyecek 

Hıfzıssıhha meclisi içtima e
der etmez ebniye inşaatı mese
lesile ehemmiyetli surette meş 
gul olacaktır. İlk iş olarak ebni 
ye inşaat panlarının Sıhhiye 
müdürlüğünce tetkikine lüzum 
gösterilecektir. Esasen bu ka
yıt hıfzıssıhha talimatnamesin
de de vardır. Bundan maada ka 
fesli ev inşasına müsaade edil
miyecektir. Zira kafesler evlere 
bol ışık girmes\ne mani .olmak 
tadır. 

Elektrik ücretlerine zam 
yapılmıyacak 

Elektrik fiatlerini üç ayda 
bir tetkik eden tarife komisyo
nu son içtimamda üç aylık he
saplan tetkik etmiş ve netice
de kömür, amele ve nakliyat üc
retlerinin yükseldigi neticesini 
bulmuştur. 

Şirket bu netice üzerine kilo 
vat fiatlarının 20 para 5 santim 
zammile 17,5 kuruştan 18 kurul? 
~ santime iblağını istemiştir. 

Nafia ve belediye murahhas
ları hesaba göre bu talebin doğ 
ru olmakla beraber hayatın son 
aylar zarfında daha ucuzladığı 
bir sırada bu zamma taraftar 
olmamışlar, eski fiatın ipkasın 
da ısrar etmişlerdir. 

Almanyada 200 
talebemiz vardır 

Müfettiş R. Şemseddin 
Beyin teftişatı 

Almanyadaki talebemizi tef
tiş ve ilmi müessesatı tetkik e
den maarif müfettişi umumisi 
Reşat Şemseddin B. dün şehri
mize avdet etmiştir. 

Reşat B. Almanyada mevcut 
olan (200) kadar talebemizin 
çok iyi bir halde olduğunu sö'y
lemiştir. 

Almanyadaki talebe meya
nında Maarif vekaleti hesabına 
Darülfünun ve lise muallimi ol
mak ilzere tahsilde bulunanlar 
(50) kadardır. Almanyada ya
pılan tetkikat bilhassa mektep
lerde tedrisata sabahlan sekiz
den itibaren başlanması çok mu 
vafık olduğunu göstermiştir. 
Almanyadaki talebemiz arasın
da (5) hanım da bulunmakta
dır. 

Ticaret odasında 

Balıkçılığın terakkisi 

Vekalete bir rapor 
gönderildi 

Ticaret odasında balıkçılığı
mızın terakki ve inkişafı için bir 
müddettenberi çareler tesbit e
den komisyon içtimalarını bitir 
miş ve raporunu Oda meclisi 
idaresine vermiştir. 

Raporda sularımız ve deniz
lerimizde bilhassa Boğazda ba
lıkçılığın hali hazırı izah edil
dikten sonra balık sanayiinin 
inkişafı çareleri, balıkçı mekte
binin ıslahı için tehirler, balık 
saydmdan alınan rüsumdan mü 
afiyet, konserve sanayiinin inki 
şafı çareleri kredi meselesi et
rafile gösterilmiştir. 

Rapor Oda meclisinden geç
tikten sonra Vekalete gönderi
lecektir. 

Mühendis ve mimarlar 
kanunu layihası 

Nafıa Vekaleti tarafından 
mühendis ve mimarlar için ha
zırlanmakta olan yeni kanun 
layihası hakkında kendilerinin 
mütaleaları sorulmuş ve kanun 
projesi de gönderilmiştir. Bu
nun üzerine Asım, Sırrı, Sedat 
ve Macit B. lerle Amandilis Ef. 
!erden mürekkep beş kişilik bir 
komisyon teşkil edilmiştir. Bu 
komisyon tetkikatı neticesini 
Vekalete bildirecektir. 

Arabacılar intihabatı 
Arabacılar cemiyeti ıdare 

hey' eti . intihabı dün yapılmış
tır. İntihap sandığı bir arabaya 
konularak arabaların durduğu 
bütün mevkiler gezilmiştir. 

İntihaba bugün, de devam 
edilecek ve neticelendirilecek
tir. 

Müddei umuminin 
beyanatı 

Bandırma ceza mahkemesi 
reisi Hikmet Beyin, müstantik
lik vazifesinden ayrılmasında 
amil olduğu iddiasile İstanbul 
Müddeiumumisi Kenan B. ale
yhine 8000 liralık bir zarar ve 
ziyan davası açacağı yazılmıştı. 

Kenan B. dün bu haberin 
sıhhatini soran bir muharriri
mize demiştir ki: 

- Ben de gan:telerde böyle 
bir haber gördüm. Fakat şimdi
ye kadar aleyhime herhangi bir 
dava tahrik edilmiş değildir. 
Esasen buna ihtimal de vermi
yorum. 

Giritten yeni gelecek 
muhacirler 

Bu karara şirket mümessili 
itiraz etmiş, fakat komisyonun 
lı:ararı Nafia vekaletine gönde
rilmiş, ve geçen yazdığımız gi-
bi vekalet de kararı tasdik et- Giritten ve Hanyadan Mug-
miştir. laya nakledilmeleri tekarrür e-
~~~ ......... .._ __ _ 

K d t · "tt• den 250 muhacirin: nakli için 
a ın gaze ecı gı ı sarfı icap eden 4 bin lirayı hü-

Macar kadın gazetecilerin- 1 kfımet muhtelit mübadele komi 
den Madam Olador Gorffy dünj1 syonu Türk hey' eti murahhasa
~n~ansiyoncl le Peşteye git- sına verilmek üzere defterdarh-
mıştır. ,ğa göndermiştir. 

• 

Şoförler tesbit edi
len tipi tasvip ettiler 
Otomobil acentalarının 
itirazları reddedilecek 
İstanbul belediyesinin taksi

ler için tesbit ettiği tip şoförler 
ve otomobilciler cemiyeti mü
rahhasları tarafından tasvip e
dilmiştir. 

Yeni tipin bazı evsafı bir se
ne zarfında, bazı aksamı da 3 
sene zarfında tatbik edilecektir. 
Boyayı bütün otomobiller bir 

sene zarfında tatbik edecekler
dir. Açık otomobillerin 3 sene 
müddetle kullanılması kabul e
dilmiştir. Otomobil fabrikaların 
da seri imalatı yaptıkları için 
İstanbul için tesbit edilen ev
safta otomobil imal etmeleri 
imkanı yoktur. Bunun için ba
dema otomobiller şasi halinde 
getirilecek, karoserileri burada 
imal ettirilecektir. 

Otomobil acentalarının tek 
taksi aleyhindeki teşebbüsleri
nin terviç edilmiyeceği tahmin 
edilmektedir. Çünkü hükumet 
İstanbul belediyesinin kabul et
tiği tipi bi.itün Türkiyeye teşmil 
etmek tasavvurundadır. 

Raşit Rıza hey' eti 
Atinaya gidiyor 
Raşit Rıza temsil hey'etinin 

yakında Yunanistana gideceği 
haber alınmıştır. Bu hey'et Pi
re, Ati na, Selanikte temsiller 
verecektir. Repertuvarında Se
kizinci ceza kanunu, Taş parçası 
Hissei _şayia gibi yerli piyesler 
vardır. Yunanistandan da bir 
temsil hey'eti gelecektir. 

Raşit Rıza hey'eti Yunanis
tana gitmeden evvel bu ayın on 
uçünden on dokuzuna kadar 
Fransız tiyatrosunda altı tem
sil verecektir. 

İlk temsil olarak Mahmut 
Yesari Beyin İki Cambazı vaz'i 
sahne edilecektir. 

Eliza Binemeciyan H. 
Sabık Darülbedayi artistle

rin Eliza Binemeciyan H. kanu 
nusanide Avrupadan gelerek 
Raşit Rıza arkadaşları hey'eti
ne iltihak edeceği haber veril
mektedir. 

Avrupa ekspresinde 
gizli yolcu mu var? 

Dün Sirkeci istasyonunda 
tuhaf bir taharri vak'ası olmuş 
tur. 

Semplon sür'at katarı Sama
tyadan geçerken katarın altın
da bir adamın saklı olarak sey
ahat ettiği görülmüş derhal te
lefonla Sirkeci istasyonu polis 
karakoluna keyfiyet ihbar edil
miştir. 

Katar Sirkeciye geldiği za
man polisler derhal etrafı sar
mışlar, trenin altına saklanan 
kaçak adamı aramıya başlamış 
lar, fakat hiç kimseyi bulama
mışlardır. 

Bu kaçak adam müşahedesi
nin bir evhamdan ibaret olduğu 
tahakkuk etmiştir. 

Amerika ticaret 
müsteşarı 

Amerika ticaret müsteşarı 
Mr. Klayn bugün şehrimize ge
lecek, yarın akşam Ankaraya 
hareket edecektir. 

Mr. Klayn yarın Tokatliyan 
da şerefine tertip edilen öğle 
yemeğinde bulunacaktır. 

Muhtelit mübadelede 
Muhtelit mübadele komisyo

nu Türk hey'eti murahhasasın
dan Ankarada bulunan Mithat 
ve Kerim Beyler dün şehrimize 
gelmişlerdir. Hey'eti murahha
samızın diğer azası da bugün ge 
leceklerdir. 

Aile reislerinin şahsiyetleri 
üzerinde iki hey'eti murahhasa 
arasında zuhur eden noktai na
zar ihtilafının hü kfımetimizce 
de hakeme havale edilmesi ta
karrür etniştir. 
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tadili komisyonları pe 
faaliyete baslıyacaktı~ 

• 

Ekonomi Yardım icra, iflas 
Balık bolluOu 

Açıktaki felaketz' - Könunlarını tadil 
Palamut 30-35 kuruşa deler yerleştirildi edecek komisyonlar 

kadar satılıyor ---
Bir kaç gündenberi havalar Seylap hasaratı hakkında Pek yakında Ankarada 

oldukça eyi gittiğinden çokca tafsilat toplanacak 
balık çıkmağa başlamıştır. Ma- İzmirde Bumovada seylaptan İcra ve iflas kanunu ile hu-
amafih dün hava lodosladığın- açıkta kalan vatandaşlarımızın kuk ve ceza usulü muhakemele
dan balıkçılar emniyetle hara- şimdilik havaların tesiratından ri kanununun tadilatile uğraş
ket edemiyorlar ve fiatler de bu muhafazaları için muvakkat bir mak üzere teşkiline karar veri
nun için düşmüyor. En ziyade tedbir ittihaz olunmuş ve Bur- len komisyonlar pek yakında 
palamut çıkmaktadır. Bilhassa novaya 188 vagon sevkedilmiş- Ankarada toplanacaklardır. Öğ 
bugünlerde palamut bolluğuna tir. Açıkta olan seylapzedeler rendiğimize göre komisyonlara 
İntizar edilmektedir. Az miktar bu vagonlara iskan edilecekler- şehrimizm ticaret ve hukuk 
da ~f~~ de çıkmaktadır. dir. mahkemeleri reislerinden bazı 

a amutun tanesi 30-35 lü- Seylap münasebetile bir haf- zevat ile icra reisi Suat Beyin 
ferin okkası yüz-yüz yirmi ku- tadanberi işliyemiyen Buca tren de iştirak etmeleri muhakkak 
ruştur. !eri muntazam seferlerine başla gibidir. 

İpekli mensucat mıştır. Komisyonlara iştirak edecek 
İpekli mensucatın nevileri ve Ağamemnun ılıcaları da zevata bugünlerde davetiyeler 

şarj edilmiş mensucatla edilme harap oldu gönderilecektir. ----·----mişlerin tefriki ve bu mensuca- Son şiddetli yağmurlar Ağa- Ad d b 
ta fabrikalar namına alametler memnun ılıcalarını da harap et- ana a yeni ir gazete 
vazı, sun! ipek kullanılmaması miş ve ılıcaları sürükliyerek de- Adanada Cümhuriyet fır-
hakkında Ticaret odası mensu- nize yuvarlamıştır. Muhasebei kası reisi avukat Abdülkadir 
cat komisyonu tarafından bir hususiyenin ılıcalardeki zararı Kemali B. tarafından "Ahali" 
rapor hazırlanmıştır. Rapor O- tahminen 15,000 lira derecesin isminde günlük bir gazete neşri 
da meclisinde tetkik edilecek•i ·. dedir. Bundan başka muhasebei ne başlanmıştır. 
Ticareti bahriyemiz i · n hususi yenin İzmir-Koşu mahal- Yunan sefiri 

Ticaret odasınca Ticareti li arasında yeniden inşa ettirdi- Yunan sefiri bugün Ankara-
hariciyenin korunması ve tağşi- ği yol da tamamen harap olmuş ya gidecektir. 
şin men'i için afyon, buğday, ar tur. Yoldaki zarar lOOO liradır. Kütüphaneler hakkında 
pa, çimento, tiftik, yapag" ı, Şiddetli yağmurlardan mül-
pamuk ve peynir hakkında muh hakatta husule gelen zararlar bir tamin1 
telif raporlar hazırlanmıştır. hal<lı:mda henüz birçok yerler- Maarif Vekaleti maarif emin 

Cumartesi günü Ticaret oda- den rapor gelmemiştir. Ziraat liklerine umumi kütüphaneler 
sı meclisi idaresi bir hususi cel- başmüdiriyeti müllıakata gön- hakkında bir tamim göndermiş
se yaparak bu raporları tetkik derdiği bir tamimle her mınta- tir. 
edecektir. kada yağmur zararlarını iste- Bu tamimde, memurları olma 

N Jl h E t B miştir. sına rağmen kitapların bakıın-uru a a s ey H·1·1· h .. s . B 1 k .. . d ı a ıa mer reısı ezaı e- sız ı yuzıin en harap olduğu 
Ankarada bulunmatka olan kon- · · · k.l b" · · 1 "k d"ld"k 

sorsiyom icra komitesi reisi Nurullah yın ıştıra ı. e . ır ıçtın_1a yapı - zı re ı ı ten sonra bazı me-
Esat Bey bu sabah şehrimize gelecek mıştır. Bu ıçtımada şımdıye ka murların kendilerine başmemur 
tir. dar yapılan muavenetle bundan süsü vererek kitap işlerile hiç 

Borsada vaziyet sonra yapıl~ası l~zıı:ı ?elen ya_r meşgul olmadıkları beyan edil-
Dün borsada İngiliz lirası 1030 dım~ar t.~tkık. edıtı:ıı~tır. Ve~l mektedir. 

kuruşta açı_lmış ve bir aralık 1030 ku- Beyın gondenlmesını emrettık- Vekalet ciltlenmiş kitapların 
ruş on paraya k•dae yükseldikten leri yatak ve çamaşır takımla~ı- bir listesini de talep etmiş.tir. 
sonra gene 1030 kuruşta kapanmış- nın derhal tevziine başlanacak- Bundan sonra kütüphanelerin 
trr L" t 9 01 Al 912 k · tır. intizamına son derece dikkate-

ıre , tın uruştan mu- f' B İ • d d"l k · 
amele görmüşlerdir Re ık ey zmır e. . ı ece tır. 
Limanımızın faaliyeti Üç gün evvel İzmirde giden 1 Yalova kaplıcaları 

. - . Sıhhiye vekili Refik Bey, bera- ka andı 
Lımanımızda en çok ış yapan b · d S hh" ··d·· ·· L"tf.. p 

t 
erın e ı ıye mu uru u u 

vapu~la~ taly~'.1 vapurlandı~. Bey olduğu halde vali Kazım Yalova kaplıcaları müddetle
lstatıstıklere gore geçen a.Y ~ı- paşayı makamında ziyaret e _ rinin bitmesi için beklenen 30 
manımıza 738 vapur gelmıştır. . k d" .1 b" .. dd t .. hastanın da tedavi günleri hi-. . 

1 
mı ve en ısı e ır mu e go-

Bunlardan 153 tanesını talyan .. .. t•· tam bulduğu cihetle teşrinisani 
b Y ru~muş ur. · f 
andıralıdır.. unan vapurları V k.l B .. t k"b bırden itibaren bil iil tatil edil-

·k· · d · · . e ı ey mu a ı en mev-
t ıncı ereceyı ışgal edıyor. k"' .. hk k d 1 • miştir. 
Bir ay içinde limana gelip gi- bıılmd~sta .1 eHm lk f ank an ıgı veh Traktör tecrübeleri 
d Y 1 e e ı ye ı e a ır ası ve sı -

en unan vapur arının yekO.- h. ··d· · · · · · ANKARA, 4 (Telefonla) -137 d. ıye mu ınyetıru zıyaret etmış 
nuL. ırf. 1. . d T .. k tir Mazotla müteharrik traktör-

ıman aa ıyetın e ur va- ·v . r· B . ı · ··b · ı · · b. 
ı ·· ·· ·· d d k 1 ekıl Re ık ey bu zıyaret- enn tecru e netıce erını tes ıt 

ptıur Baı:ı uçuı:c.u d er1~ce e a mi ış !erden sonra felaketzede mınta- ı edecek umumi jüri heyetinin 
r. ır ay ıçın e ımana ge en , 1 1 ·· ·· k ·· · ·d T .. k 1 128d. ka ardan bazılarını da ziyaret top anma gunu ta arrur etmış-

vBe gdı en ur dv~pdu.': a~~ d ır. etmis ve felaketzedelerden bir tir. Heyet cumartesi günü icti-· 
un an sonra or uncu erece · . .. .. d k ·h • h · ' 

d İ ·1· ı ı· çoklarıle goruşerek teessürleri- ma e ere ı zarı eyetın rapo-e ngı ız vapur arı ge ıyor. k"k k ! 
B. · · d 31 F ne tercüman olmuş ve seylap- runu tet ı ve ararını verece { 

ır ay ıçın e ransız va- .. · 
puru gelmiştir. Bundan başka tan ~azl~ zar~r goren Burnova- tır. 
gene bir ay içinde limanımıza ya gıtmışlerdır. Meteoroloji enistitüsü 
28 Norveç, 27 Alman, 300 Ro- İzmir felaketzedeleri için ANKARA, 4 (Telefonla2 -
manya, 25 Sovyet, 16 Hollanda Antalya nakliyat şirketi tarafın- İktısat Vekaleti meteoroloji en 
vapuru gelmiştir. dan İzmir sey!apzedeleri namına Hi- stitüsü Yalovada Baltacı çiftli-
Limanımıza en az gelen va- laliahmer !sta~bul ı_ne~ke.zine 190 li- ğin~e ?ir rasat istasyonu. t~sis 

purlar Japon, Yugoslavya, İs- ra 80 kuruş gonderrlmıştır. etmıştır. İstasyon K. samden İ-
veç vapurlarıdır. ' • 1111 • tibaren faaliyete başlıyacaktır. 

Kambiyo Bor.ı~a.fJl Cografya talebesi l 
Belgrada gidiyor 

!sterlin ıo:ıo . l.cva 6:t . 10 

Oolor 0.47 -.w 5illn,ı.t 3 24 . .iO 

~ranlı:: !~ 00,0:1 ~1ark 1 1)7,5·, 

Liret ~ 00,02 Ley 79 .4:i 

Orahml 35 -,4'l Dinar 26 - ,05 

frank ı 4J,o., : ı\.oroo ıı-.cıo -
Yalovada temsiller 

Darülfünun edebiyat fakül
tesi cografya zümresi müderris 
ve talebelerinden mürekkep 40 
kişilik bir kafilenin, geçen yaz 
Yugoslav darülfünunlulan tara 
fından vaki olan ziyarete muka 
bele olmak üzere Yugoslavyaya 
bir seyahat icra etmesi takarrür 

Darülbedayi gelecek sene · · 
b 

. . d y etmıştır. 
anyo mevsımın e alova kap- Bu kafile yakında Belgrada 

lıc~ların?a te~siller ~err:~e~. ni gidecek ve cografya tetkikatı 
yetındedır.Darülbedayı mudurü ktır 
S h . B k 1 1 d .. . yapaca . 

up ı . ap ıca ar a musaıt bir 8.1 . . k• Ih . 
yer aramak maksadile dün Ya Halk ı gısı, il anbe}'ı 

[ Viliiyette 
'-----ili 

Medrese le 
Tarihi kıymeti ha. 

olan medreseler 
Evkafa ve yahut müz 
idaresine devredilece 

Bütün medreseler Viliyct 
darei hususiyesine devro m 
tur. Bunların bir kısmı a 
veriliyordu. 

İstihbaratımıza göre c 
sene içinde büyük ve tariki 
dreselerin evkafa veya mi:ize 
idaresine devri mutasavwrdi 

Cami kapıları yat:Slda 
sonra kapatılacak 

Camilerde vukua gelen h 
sızlıkların önüne geçilmesi i 
cami kapılarının yatsı 
zındaıı sonra saat sekiz bu 
kapatılması için Vilayetten 
mir verilmiştir. 

Polis teşkilatı 
Yeni mülki teşkilattan so 

ra polis teşkilatı merke:ı 
murluğu, serkomiserlik, 
vinlik olmak üzere üçe 'a 
mıştır. Merkez memu 14 
kaymakamlara, serkomi1erlilf 
ler nahiyelere merbuttur. 

Muhiddin Bey 
Vali Muhiddin Beyin Talı; 

sızlığı temadi ettiğinden mal< 
mma gelememektedir. · 

Vilayet meclisi kalemt 
Eski Vilayet umumi mecf 

kalemi Vilayetten Beledi e d; 
resine taşınmaktadır. 

Boşalan odada Vilayet maı 
et memurları çalışacaklardır .. 

Eminönü kaymaka tıl 
Eminönü kaymakambjı t 

günlerde mülga Hariciye Dalı 
reti binasına taşınacaktır. 

f 

Yeni bir sanatoryom 
Sıhhiye ve Muaveneti i.çtiıli 

iye Vekaleti Heybeli adadı 
sanatoryomun yanında ~ ]· 
taklık yeni bir sanatoryum < 
ha inşa ettirmeğe karar "l'ell1I 

tir. Sanatoryomun inşasına 
baharda başlanacaktır. r 

Ticaret odası na 
dolandırıcılık 

ın· 

Mahmut Saim isminde biri.ain 
caret ve sanayi odası namına öt11 

beriyi dolandırmakta olduğu ııııiııt • 
rak hakkında tahkikata baılanm.rt • 
Bu adam kendisine Ticaret OdHı 
tibi umumisi Vehbi B. süsüniı ve:; 
rek telefonu açmakta ve: t 

- "Ben Vehbi. Daktilomu :gön 
riyorum. Şu kadar parayı gönderin 
diye salname ücreti, ücreti kayd.. 
ve sair namlarla para toplamakta 
miş. Bu suretle topladığı paranın ı 
tan da mühim bir yekune bııtiğ 
muş. Ticaret Odası alakadarlara ( 
tamim yaparak bu adama aldunln 
masını tebliğ etmiştir. 

!ovaya gitmiştir. tabirlerini toFluyor 
Darülbedayi, Seyrisefain s· B Ik . . ı 

nezdinde de teşebbüslerde bu- Halk bil~isi tarafından kül- ır a an sergısı açı -
lunacak ve orada iyi bir sahne h~nbey ta~ıra~ının toplanarak 
vücude getirmek için Seyrisefa- bır argo l~gatı yapılacağı yazıl ı ı 
inin yardımını temin edecektir. m~ştı. Bu ış~7 meşgu! ?1~~ ko- masına ça IŞJ ıyor 

K . mısyon henuz mesaısınt ıkına! 
adastro mektebı etmemiştir. Şimdiye kadar 200 Ticaret odası sergi mutahas 

Tapu ve kadastro tatbikat deKn .~lahzlabkelimbe. t1o~lanmd ı~htır. sısları komisyonu dün Odada 
mektebi dünden itibaren tedrisa u an ey ta ır erın en an . . . . . 
ta başlamıştır. Hukuk ve riya- gisinin yeni olduğu da ayrıca bır ıçtıma yapmıştır. Bu ıçtıma 
ziye şubelerine yüzden fazla ta tetkik edilımektedir. Bu kelime da gelecek sene İıtanbulda bir 
!ebe kaydolunınuştur. Bunların ler arasında umumi harpten Balkan sergisi yapılması mev
ekserisini taşra tapu memurları sonra çıkan papel, anafor gibi zuubahsoldu ve çok muvafık gö 
teşkil etmekt·~dir ,.ıı;vi mütecaviz kelime vardır. rüldü. Bu 110rginin beynelmilel 

bir şekilde olup olmamasıı 
tetkik edilmesi takarrür etti. 

Bundan sonra bu sergi 
ne şekilde olması lazım gele 
ği müzakere edilmiştir. Bu s 
retle bazı esaslar tesbit edi"ilnıl 
tir. Sergi komisyonu her 
bir içtima yapacaktır . 
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1lllilliv~t 1 

ıı umde.~l "Milıtyet" lir 1 

1 EŞRİ "lSA "l l 9. O 
iDAREHANE - Ankara cadde1i 

100 Telgraf adresi: Milliyet, Is.. 
bul. 

T elelon numaralan: 
1 lıtanbul 3911, 3912, 3913 
ABONE - VCRETLERI 

1; Türkiye için Hariç için 
aylııı 400 lturuı 800 kurut 
" 750 ,, 1400 ,, 
.. 1400 .. 2700 .. - ---3elen evrak ıeri verilmeıı 

tiiddeti g~en aiiıhalar 10 kur"J 
Cuete ve matı..aya ait iıler 

midiriyele müracaat edilir. 
• Keınft: ilinların meı'u]iyetini 

· .. ·-· Bugünkü hava 
l>ltıı tn çok i 1 hararet en az 14 
,..,. idi. Bugün ruz,Ar lod•" 

ı ıctlr hın kapılı olıcal<tır. 

Ei• iaill 
:inayet yuvaları 

1 Gazeteleri okurken dikkat 
rseniıı, Beyoğlu ve Galatada 

1 illan kan vak' alarmın daima 
ıi meyhane veya bar ( !) lar

ı yapıldığını ıörününUz. Çün 
bu cinayet yuvaları hep ayni 
ıanıt ile doludur. Avrupa<la 
blfyle yerler vardır. Hatta 
yahlar buraları bir meraklı 
ııibi seyrederler... Ben şah
böyle yerler gezdim ... Pari
apaşlarla dolu yerlerini do

tnn ..• Oralarda çıt çıkttğmı 
medim. Bu ıtıkfinet apa§la
terbiyeıinden değil, meyha
tİn kapısı önünden aynlmı-

. ı iki poliı memurunun tesi
:iendlr .... 
Madem ki böyle sabıka pey
ctmiş yerleri - nedenee - ka
mıyoruı:, barım kapısının ö
ıe poliı ikame edelim de her 

1 ı kan d6külmesine mini ola-

Haldı ceYap 
Nezaman bir telefon numıı
ını bulamananu: tebii "ls-

1 >arata" mııracaat ederseniz 
' il mf? 
1 N'ezaman da İstihbarata mil-
1 aat etseniıı, aredıfmıııı numa 
1 size söyledikten sonnı, tele
: cu hanım kız ~: 
1 - LOtfen kaydediniz! der ... 
1 lki gUn evvel bir yazıhanede 
n. yine bu ~kilde İstihbarat 
bir numara sordular ve ay

ı 1!vabr aldılar. Telefondaki 
: bu sfü:e şöyle mukabele et-

l .!~~~!P.!!!~~ .. ~~.~2!~.~:.~ 
İzmir felaketi 
77 nci haftanın 4 üncülüğü

nü Gedikpaşa Amerikan mekte
binden Hacer H. kazanmıştı. 
Yazısı şudur. 

Güzel ve şirin İzmirimizin 
Tramvaydaki tesadüfi.en sonra takip... geçirdiği felaket hiç şüphesiz 

-Fr<!nsızcadan- haftanın en mühim haberini teıt 
• kil eder. 

Gençliğinin son senelerinde seviyorsunuz?. . Sevgili İzmirimiz bir felike-

İs. B. Darülbedayi 
temelllert 

8 ~ ı ·t~:~ı~ıat ISTAnBU( lfWlmJ 

.~~2. ~ ~ ~ 
H. Bernstein 

1 1 
Tercüme ıdın: 

Fikret I 
Bu ıkeım 111 

tinlformıh za· 
bitına bileıler
de tenzlllı 

vardır. 11111111 

Ferıh Sine ruadı 

bulunan bir kadındı. Güzeldi, Bu zavallı çocuğa anlatmak te uğradı. Bu felakete dair yeni 
fakat artık yaşlanmağa yüz tut- isterdim ki benim aşıklarla meş gelen haberlerde tüyler urperti
muştu. Bununla beraber kimse gul olacak vaktim yoktu. Çün- ci ve yürek sızlattcı tafsilat ve
inkar edemezdi ki bu kadın her kü kalbimi verdiğim bir mah- rilmektedir. Zavallı İzmirimizi Yınn ıqım büyük mUmaıre 
kesin hala nazarı dikkatini cel- lfık varsa şimdi küçük arabası- mateme garkeden bu afet, tabi- Tlyııro, Varyeıı Slnımı ilk biıyulı: 
betmekte devam ediyordu. nın içinde gezdirilen çocu~um- atın misline nadiren tesadüf o- nrycrc gelmi,tir. 

Dul bir kadındı. Öyle görü- du. \. lunan zulümlerinden birini teş- -------------
nüyordu ki akıl ve mantık iti- O hala söylüyor, kalbinin be- kil etmektedir. Muhim ilan 
barile bu kadının çok uslu bir nim aşkımla dolacağından hah Güzel İzmir müthiş ve sü
kadın olduğu anlaşılıyordu. sediyor, türlü türlü teminat ve- rekli bir yağmur sağnağı altın-

Etrafında bir çok erkekler do riyordu. da elektriksiz zulmet içinde 
!aşıyordu. Ona aşık olmak için Tramvaydan indigim zamaı• kalmış muhabere vemünakalat 
değil, fakat onunla konmımak benim arkamdan geldiğini gör- munkatı olmuştur. Şiddetli sel
için etrafında dolaşırlardı. Et- düm. Beni takip ediyordu. Ne ler evleri ve insanları önüne ka
rafında hürmet ve samimiyet yapacaktım?.. Bir yere sığın- tıp görürmüştür. hmirin bed
havası vücude getiren bu kz.- mak, bu takipten kurtulmak is- baht insan kütlelerini uzun za-
dın: tıyordum. . · man ölümün soğuk raşelerile 

- Anam babam beni pek er- Ne garip ve hayırlı tesaduf karşı karşıya bulunduran bu a, 
ken kocaya verdiler. Kocamı oldu: Bildiklerimden bir kadı- fetten dolayı duyduğumuz te
çok seviyordum. Doğrusunu na rast geldim. essü~ hiç ~üphe~iz bütün vatan
s?ylemeliyim ki ben fazi_letl~ Derhal meseleyi anladı. Ya- daşların kalbinde de yerbulmuş 
bır zevce olarak kaldım. Şımdı mma sokularak güldü: tur. Sellere kapılanların yahut 
ıi:ıe anlatacağım hikayeye dik- . bir duvar altında can verenlerin 
kat ediniz: - Bu çocuk mu. dedi, hır k:-

Bir yaz günü idi. re beni de tramvayda sevmiş, adedi henüz tesbit edilmemiş

Bundan yirmi sene evvel ga- sonra benim yüz vermediğimi tir. 
·· ·· ı k g"tm"şti Tabiatın bilinmez bir hırsı liba .. Tramvaya binmiş bir ye- gorunce meyus o ara· ı ı . 

F k · "h t d" ı zavallı İzmiriınizi ne hale sok-re gidiyordum. Umumi bahçe- a at ıntı ar e me ı ... 
nin önünden geçerken gayri ih- Ah, şimdi düşünüyorum. E
tiyari ayağa kalktım. Dışarıya, ğer buna yüz verseydim ne ola
bahçeye bakıyordum: Küçük caktı? .. _ ----

tu. Yavrusunu kaybeden. evi 
barkı yıkılan İzmirli kardeşleri
mi:ı:in döktükleri gö7. yaı:;lan 
yalnız sellere katılıp gitmemiş 
ta bizim kalplerimize kadar nü
fuz etmiştir. 

yavrum, küçücük arabasının i
çinde, dadısı ile beraber oraday 
dı. 

Evet ... Söylemeği unutmıya 
yım ki ben genç bir anneydim. 1 

Tramvay yoluna devam etti. 
Bir vere geldik ki kalabalık bii
hassa nazarı dikkati celbediyor 
du. 

Bilmecemiz 
~ 3 4 5 6 7 8 9 1 O 1 1 Memleketin her tarafında 
TAZE 1A 1Sl,\jP - ı tesit edilen Cümhuriyetbayra

F E R 1 D ui N (m i J mını, bu cennet parçasının bir 
F 111 L 111 1 z i felaket altında geçirmesi mu
ş ull~ ,'T A kaddermiş.~imdi kalbimizin da 

· h; rabanı yersız yurtsuz kalan kar 
~ il S A K M

1 
~ A deşlerimize matuf olmalı ve on-Bir çok büyük mektep talebe 

si toplanmış, gülüp konuşuyor
l•r, tramvayın içindekilere ba

1 F Ş A A S ı R 1 !ara muavenetten geri durma-
7 A D .K!A N I! H ' A malıyız." 

Ttirk Anonim Elcktlrik şarketinden: 
SiİAhtar ile Kurıulıış art6lnda 

yük•<k ıncıtılrlll bir hani haı teıis 
edilmi,tlr. Bu hatta her ne ıuıetle 
olursa ul,un tcn>H etmek ölümil in
'3c edccel;l muhırrem ıballnln cid
c!I nl"an dikkatine ar/. olunur. 

llinaenıle\'h. halkın dirokleıe ur· 
mınmak, ıellere uçurtma ıaknıık ve 
ıelltrin merbut bulundugu flncınlın 
( lzo' ~ıorlcri ) kırmlklln sıkınma<ı 

icap eder. 
1 {atta ,. re c.lüşrın; .. b i: ol:;.a.. her 

hanJ.tı bir ttlt' dokunmak dahi iılüm· 
it neticelenen hir \.:ıza)t ınurlp ola· 
bilectjl;inılcn ,ine ıchlıllelldır. 

Bu~imlcrdc hallı >ııreti katiı e Je 

cer\;\an \erilcc,ği \\! tecrübeler yı · 

pılaca~ı ı..·ıhttlc ~imdidtn tellerde 

llı · ıı <Urttte ce~evan me\·cut flrı 
cdilınc:Hdir. 

Binaenaleyh r.ıırı huna ugratıcık 
,.t ctrey:.n itasını seltedır cyli\tcelc. 
htr harckttin hnktku umumhcyi 
ihlAI «den bir cürüm ıcşkil edectğl 

muhrerenı ıh3liye iiln olunur. 
bııdbul, 2 Teırinbıni 9.10 

5 P.ngir iuneıinde bir Supcrsporı 

MOTOSİKLET ARIEL 
mtlkcmmel halde >atılıkur. \ ılnıı 
3 ay Lullanılı~ı~, tıtnıınen mücchb~z 

t!ektrıi zh·ılıcır. Fiııı 4.50 Türk 
!ırasıdır. Tü il ıncktııplm "J. fl.,. 
rumuıuit İ:"itanbul '\' cnipostıhant 176 

~o. lu kutuvı yızllacıktır. 

kıp etleni,Y.orlardı. 
Düşünüyordum: Bir gün ge

lecek, diyordum, benim oglum 
da büyüyecek, o da böyle mek
tepli olacak, o da sokakta her

S U L U~, S • A\ L A M 
.ANılS R L Ml eeee•ae•080G eee S41toCM~8CI-~ 

kesle eğlenecekti. 
Benim yerimden böyle hare

ket etmem, neşeli bir sima gös 
termem galiba tramvaydaki yol 
culardan birinin cesaretini art
tırdı. Bilmiyorum, bu nasıl bir 

ırp t.!_Tji HAM!IR 
119 İ Z AjA ' A M; t ı R 11 
biımecenıızi tı /,a/letfllnılş 

!}rkll 
1234.'6789 

1 \> - ı! 1- k ç (/ 
il , m•• -=k • --

emington 
En e.kl yı1.1 m•kine 
!eri fıbrikıtorle ri ( !ıra~ 
fındın ımal edilen 

92 R~Mf NGTON 
erkekti ki yavaşça ayağını be- \'azı makinesinin ba~· 
nim ayağıma temas ettirmişti!.. lıea vıs[ı r.ıJmeı ıizi 

Yüzüne baktım yirmi beş yaş bütün >c ı:zun ··bir 
· · · · · günlQk ç•İışmasındH 

larında bir genç, ıyı gıyınmış sonra d• hıiyyen yo-

.. ..... ,. a = n •wr "" . ..,.. usru 

ile btraber temsll eıılti NOBEL mükafatını 
kazanın THOMAS MANı'1 'ın meşh ur 

romınınd11n muktebes 

Mlfi MELEI 
tımımen frıns,zca sözlü \ e son derece 

müuslr sUperlilınidir. 

10 Te9rlnleanl pazarteel 
ak9amı gala müsameresi olarok 

MEL~ 1 Ye ELHAMRA 
Sinemalarında birden 

gösterllecektlr. 

• o 

Çok ntlla Ye muhe,yi> bir facıa olan \O ŞARl.S FARU.'ilc meıJın 

kidın :\ll<:RI DL'NKA"' tarafındın ıem•il c<lilen 

KARGA[] K AD 1 N 
C;üzel varyeyc nunıuoları. ~ark rakı '" şarkıları ASU \e JA!llA 

'-"-"-,,,....."-"'-"'--"--"-"''-"'-"JCl'-"-"-,,,....."-" ......... .A...."-"....,...A.' .. 

Emlak ve Eytam Bankası Istan-
bul şubesinden: 

Saltlık ıııat 
Eaas No. \levki n Neü teminat 

100 Biiylil..ada 'izım caddesi 19 numarılı bahçe 
226 Laleli Baluh;ınagı l:lozmacı han sokağı 2 'o. !ı arsa 
227 ~ ,, ye "' ,nk&k 12 Nu. lı ar~a 

lira 
b5 
12 
13 

228 ,, ,, Zıı <: rlikuyu ıokak 32-34 , ·o. lu aru 30 
232 Kumkapı llaklalı Kemaleddin ruahalle'i ){(içlik Lanııa 18 

~okağt 37 - 39 , o. lu arsa 
237 Lüleli Balabanııga Bozmacıhan ~aka~ı ı No. Jı ar-a ı O 
238 ., ~ Çilingirler ., 2 ,, ., 27 
142 Bakırköy Osınanlye kariyesi Çobıınçe~me 17 No. Jı usa 5 
246 ,, Saktzağacı T~han caddesı l 2 :\o. lı arsa 4!1 
'.147 Laleli llalabıınağa Derbent sol..aJ;ı 3 , o. lı arsa 1 ll 
Balada yaııh eml~k bedeli p~in tesviye edilrncı.. ~artile hil-

miizaycdr <aıılacağından calip olınların yevmi ihaleye mlisıdtf 

15-1 1 -930 cumartesi f:Ünli saat onalııda şubemize müracaatları . 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
şubesinden: 

Kiralık emlak 
E.sas No. \1evkl 'e Nevi :\luhammen bedeli 

1 tı4 Gala tada l:lahriye lokantası 
94 Hcybrliada Yalı caddesi 12 No. lı dtlkkAn 

144 :ı Çırpıcıda 14 dön um tarla 

it.:arı 

151 lluüikada , 'izam caddesi 34-36 No. lı maa uda 
· dükkn 

..,enevisi 
2400 lira 

tıO 
" 300 
" 

llO ,, 

155 l:lüyu\rndada Kamino llağ mahallesi 50 ,, 
Bal:\da yazılı cıııldk lıilmıizayede bir ,;rne nıihldctle kiraya n

rileccp;irdcn talipltrııı 19· 11-930 ı;ar~amba !(ıınu •n.ıt onaltıda 

bir genç ... Kendi kendime: rıılmamı~ar. 92 Rt-
- A kı:ı:ım eğer numaraları - Bir çocuk, dedim, evet bir mingıon makinc<inln 

'<!edersek. size lüzum kalmaı: çocuk.. şöhreti ,.gı.,mlı~· Te~ir~an vilavefi ~aiıni encüınenin~en· 
~ubt n ızc müral·aarları. 

vol v~:~l;k palto cu~:ı~;::db~~~m::~ı°~:~· ~~;i 1 

L m~;:yi:~:'·,.ı,rı: !f J ' 
Bir mektep idaresinin gaze- yalnız bırakmışlardı. ~ID:\l~~ R;:\~~~iı. ve Tekirdağ - Malkara yolunun\ Talipler 661 numaralı müza-
'fde "kışlık palto" münakasa· Benim bakışımdan cesaret al (;aııta ı-:e,ork lkv ı lan 12-ı-483 kilometrosile 13+600 yede ve münakasa kanununun 
'lamnı okudum. Münakasaya dı. Fakat· hala bir türliı mah- Sc.ldan sağa ve yukardan aıagı e080800CO•OO. kilometrosu ara.~ında (6442) li- onuncu maddesindekı tarifat 

teklif zarfian 30 teşrinisani c;upluktan kurtulmıyan bir ses- l - Kap (5). Kase ( 5J. ra 13kuruş bedeli keşifli(1020) dairesinde tanzim edecekleri 
acılacakrnış ... Tabii ihale, is- le: 2 - Siyahi (4) Mabet (4,. r. Hariiı., hayat, kaza ve oto.mobil ,i~ort·tlarıııılı <iııl'' metre tulindeki parçanın tami- teklifnanıelere teklifatın % ye-
ın filinla 15 gu··n gerecek.... - Ne mes'ut tesadüf, dedi, 3 - Sahibi bikir (5). U•anmaz Ü ratı esasiyesi yı"rmi bir gün müd .., (S) Galmda l nıon hanında kAin NY0:-1 SıGORTASI'IA di buçuğu nisbctıncle teminat 

1 Sırtına palto yapılacakların ne mes'ut tesadüf... 4·_ Mısırın mukadde. öküzü (4). · Yaptırınıl. 1 detle ve kapalı zarf usulile mü- akçesine ait vesaikle istihdam 
Jb~eri, dil~klş falan fllank'için • Ben hayret etdtiğimi gizleme Büyük anne (4). Türkiyede blla fasıla icrayı muamele etmekte olan 1 nakasaya konulmuştur. Keşif- edecekleri Fen memurunun bir 

t ır ay aznn;paltolar anunu ge lüzwn görme im. Genç ço- s - Buz }agmurıı (3). • name ve şartnamesini görmek 
1 inin 1.5 inde ancak hazır ola cuk bana: 6 - Sonbahar (S). u· N y 1 istiyenler Daimi Encümen kale- dairei Resmiyei Fenniyeden mu 
•cek, ve o zamana kadar ta- - Ben, dedi, sizi seviyorum. 7 - Tren yolıı (3). I ı· mine müracaat edecekler ve iha saddak vesika ve muvafakatna 
e efendiler de ba eınn· mu'"ri- Şiddetli bir scı.:e sormaktan 8 - İranlı (4). Para mahfazası( 4 ) 1 · k t'. 12 11 930 ba · · 1 f t l · ·· · "h 9 _ lnce.terbiycli (S). Balta (S). eı a ıye - - çarşam mesım e e me en ve yovmı ı a 
:t penahf Uşümiyecekler! kendimi alamadım: 10 _Dua (4) Eşek yavrusu (4). lmmpanya!ını bir kere ugramadan <r~orcı )a~t.rmoyını« 'günü saat on beşte icra kılma- leden evvel Makamı Vilayete 

ı FELEK - Nedi orsunuz? .. Beni mi 11 - Ambar (5). Atık (5). 1elefo11: Beyoj!lu - 2002 ---- lcaktır. öndermeleri lazımdır. 
l li11tt)iaiilebl romanı: 13 -, fendicik,, yapıyor. Ö halde, vay ·ı Cahitle beninişanlı biliyor. So-fden şöyle bir soracıık oldum; sa ı tabii ben hiç birisinin davetini ı -::_ Allah ömürler versin ~ 

birer efendisi olamıyanlara ! Fa rarsa siz de, evet ... Dersiniz .... kın, sakın akşam yemeğinde is- kaçırmıyacağım. Elbise ise el- ta Hazretleri .... nden sonra, : 
kat, nerede kalıyor bize öğreti- Demek lbnn. Bilmiyorum, tanbolin giyilmez .. Dedi. Si- bise, kıravatsa kıravat, iskar-j yliyebilecek laf arıyordu. 
len, alın teri? .. Nerede kalıyor Cahit te bizimle gelecek mi? .. yalı bir elbi$e giymek lazımmış. pin ise iskarpin!.. Öteıi yok , Hele, yalıdan ayrılırken pa-
Fazilet?.. Nerede kalıyor ir- Fakat, babam istemez. Hem Ne yapacaksın, ben de hemen ya?.. Fakat, ne olacak biliyor şanın bana elmaslı bir h' 
fan? .. Nerede kelıyor vazife? .. ben de istemem. Ne olacak, gel- gittim, borç harç bir elbise al- musun?. Kocan, Rüştü Beyefen lezik, babama da yine e!r.ı 
Ben ona: mcsin .. Daha iyi. dım... di Hazretleri ... Adını alacak ve ve altın bir saat hediye etnıc;ı 

Etenı ız:ztl - Efendi. . . Akşam .. Akşam olmazsa sa- Daha sözünü bitirmeden, he- meclislerine katıldığı adamla- babamı pek şaşırttı. Pasa onla-
Derim ki, kendi kendisini ya- bahleyin onu da ıbulmalı, bu me- men paketi açtı, ceketi çıkardı: rm şanı ile ölçülebikcek bir da- rı verirken: 

_Vezir... babam da görüp örnek almasa ratır! seleyi görüşmeli. Fakat, ya o -Bak ama, ne mükemal ıey •• ire
1
riyasetBine timdilik memur - Küçük birer hatıra efen• 

;l'ilin olan birisinin yakınma nereden bilecek, nereden yap- Fakat, hep b_ab~m.la -~~~aşı?. da: . ". Halis İngiliz!. . ed lece~. undan aşağısı da ol- dim:. Lutfen kabul edini~ ... 
iClıilmek, onw1 muhatabı ola mayı düşünecek? .. Demek, ya- dururken kendımı hıç duşunmu - Ben de gıdecegım. •• Dedi, soyunmaya başladı. Yi- maz ya... . . . . . . ~~Y.<_>rdu: Babam bu h~_dıyel~· 
mek, onun sofrasına oturabil- radılıştan da uygun olunca in- yoru_m: Ya~~n akşam as~ ben Derse?.. ne dünkü gibi aynanın karşıaı- Fakat, bu gıymış yme hıç ay- rı gorur. görmez zaten oy le btr 
kmiş. İhtimal onunla övüne- sanlar ı;arçabuk bu gülünç, iğ- ne gtyınecegım?. ·Haydı o, dof • * • na (eçti ve .• Gevezeliğe koyul- nanın k~~ısmdan ~y~m~ma~a sırıttı kı, 0 sırada: 
t, onunla gururlanacak, renç hale düşebiliyorlar. Babam ru ve.· ya yan_lı~: Zavallı Rüştü Efendi! Eve du:ı' ıı?a butu~ ~~mıkUklenle uç - Yahu ne oluyorsun, kendi 
- Dün aksam paşa da yemek bütün bir hayat .. değildir, o, - İstanbolınım... kan ter içinde, elinde büyük bir - Hamın .. Hanını.. Merak dört Mat sµrdu. Ve.·· ~n~ak ne gel. .• 
dik... hayattan bir misaldir. Anlaşılı- Diye bir şey tutturdu, &idi- paket ile geldi. Annem daha, etme. Bütün bu rnaıırafları çıka ondan sonra evden çıkabıldık. • Demek, pek yerinde olurdu! 
)emekle çalımlanacak. Ona yor ki, kendisi için de, kendi yor. Ben neyi mi giyeceğim?.. - Ne o beyP... racağıı:. Devlet kuşu, bu •.. Bir • "' * Gözleri bu kadar kamaştı, eli 

sözünde: benzerleri için de kafatasının i- Sonra, Demeden; o, huflıya puflıya, kondu mu arkaıı nasıl olaa ge- İyi olmu!i ta gitmişiı:I Güzel ayağı bu kadar gevşedi. Şimdi 
- "Hamdi nimet ve arzı min- çinde daima ya ıyan bir efendi - Cahit... - Hanım sôrma başıma ie- lir. Ne biliyorsun ki, o masada bir gece geçirdik. Hele, baba- kabil olsa saati boynuna asa-

eylerim .. ,, hayali vardır. O, hayal hakikat Ne olacak? •• Babama işia bu lenleri... Abuk Pa§a Hşzretleri. daha bir mın ağu bütün gece ardına ka- cak, madalye gibi dolaştıracak. 
:>iyip dalkavukluk etmekle olduğu gün, bendelik te tabak- tarafını anlatamadnn. En iyi'.si Dedi, devam etti: kaç pa&ayı davetli bulundurmu- dar açık kaldı. Paşa bize an- O kadar heyecan ve sevinç du-

l vuyecek, koltuk, gurur, şeref, kuk cdiygr ve .. Bu bendelik, ona: - İstanbolinler .. Giyilemea- yorlar? .. Hep onlarla dotıt ola- lattlamıyacak kadar bol ikram- yuyor. 
bulacak. Demek, böyle olu- - Esirlik... - Biııı Şadanla bir sandalda miş !. . c:ağııı. V .. Her biri: "GörüttU- larda bulundu, iltifııtlar saçtı. -Bu, diş kirası.. Hiç bir şey. 
ki, babam da onlara benze- - Dalkavukluk... idik. Kürekte tey~sinin oğlu Bunu, kalın ve terden kat kat ğümüze çok memnun oldum, Bana, babama o kadar iltifat e- Daha dur.un bakalım neler o la-

k istiyor, bugünün ne vesile - Riyakarlık... Cahit vardı. Kazadan sonra, ya- olup kızaran boynunu öyle bir Rilştü Beyefendi Hazretleri .. diyordu ki, Rli§tü Efendi ayna- cak? .. 
olursa olsun geldiğine hük- Adlarını ala ala sahiplerini, e lıda pap sordu. Cahit için, ni- büküp söyleyişi vardı ki... İnşallah bize de buyurursu- nın karşısında ezber ettiği cilm Diyor, 
• r! Baıtkaları yapmasa, fendilerinin eli altında birer "e- 1tanbm. .. Dedim. Paııa, şimdi - Bizim daire müdürü bey- nm: ... ,. diyecekler. Ve .. Yine leleri bitiremiyor, bir: 

• 

ağzından başka laf 
(Bitmedi) 
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Sıhhat ve içtimai muavenet mü- • G A Z İ • Spor Poliste 

dürlünden: M 11 b k 
1 - Umumi hıfzıssıhha kantınunun 14~ ı;ci maddesi mucibince İ etin o üyük mürşidi diyor i: 

Fener tenisçileri An-
Üç intihar Birlik, faaliyete karaya davet edildi 

Bir genç kendisini öldürdü geçmek Üzeredir Fenerbahçe kulübümüze men 
öteki zehir içti sup tenisçiler vukı< bulan davet 

sarl ve salı,rın hastalık musaplıırını umumi nakil vasıtalarilc bir 1 
mahalden dlger bir mahalle nakil etmek memnu olduğu ancak 
zaruru görüldüğü takdirde hükumet •~ya belediye tabiplerine 
malömat verilerek onların mlisaadesi alındıktan sonra bu nakle 

Bilhassa asri memleketlerde ı · · 
1 - Gemberlitatta Tavukpazarm- Musiki ve tiyatro üzerine önümüzdeki perşembe 

:la liüaeyin Ata mahallesinde oturan müsamereleri başlıyor günü Sporting kulüple mütead-
hatı tüccarı Kamil Ef. nin oğlu ı 7 .. , . . ;;· . _ did maçlar yapmak üzere Anka 
~aşında Alt Ef. tabancayı beynine sı- Güzel San.atlar ~ırlı.,ı faali raya gideceklerdir. 
karak intihar etmiftir. Alinin intihar~ ~ete geçmek uzeredır. . . . Tenisçilerimizin Balkan 0-
l<:bchi henüz belli değildir. i Konf~:anslara, ~usıkı ve tı lempiyatlarındaki muvaffakıyet 

Müntehir Ali Ef. nin pederi Ka- yatro musamerelerıne ayın l3 leri malftmdur. Atinada iki 
ınil Ef. bir muharririmize demiştir ünde başlanacaktır:. . Türk genci büyük bir galibiyet 
ki. . . . . . Birliğin muhtelıf _şubelerı,ve kazanmış, Türk bayrağının bin 

- Oğlum :"h Feyzıatı Jıscsıne de- rilecek müsamerelerın geçen se lerce kişi tarafından selamlan-
vam etmelı:te ıken sınıfta kaldıpdan nelerdekinden iyi olması için be 1 
bu sene Vefa orta mektebine verdim . . . . masına se p o muştu. 
Mektebine muntazam surette devam dıkkat ve ıtına ıle çalışmakta- - İstanbul tenisçilerimizin An-
•diyordu. Puarteıi günü öfl~e? dır. . . . . . karadan da bir çok galibiyetler-
ııoııra mektepleri yoktu .. Kendısı Bırlıkte, e?ebıyat ve musı~ı le döneceklerine eminiz. 
mektepten çı1',,nca eve geimittlr. Ak- serbes derslerıne talebe kaydu-
flm da yemekten 90nra odasına çekil kabulüne başlanmıştır. Boks ve Atletizm 
dı. Ve aaat 8 buçukta odaoından ta- Derslere 20 Teşrinisanide Perşembe günü Franki Mar-
ilanca ııeei işittik. Yukarıya koıtu-
&umuz zaman kendisini ölü olarak başlanacaktır. .. .. ten şerefine Galatasaray kulübü 
lıutduk. Qğlum, ötedenberi sinir has Bu dersler haftada uç gun salonunda boks maçları ve cu
t~lığına müptela olduğundan kendı- verilecek ve akşamları saat 17 ma günü Fenerbahçe Stadmd:ı 
nı öldürmüştür. Mektup bırakmamış- den sonra olacaktır. atletizm müsabakaları icrası 
tı_r Yalnız evrakı arasında bazı sus- Güzel san'atler birliği tiyat- mukarrerdir. Yarınki nüshamız 
lu ve zarif k!ğıtlar bulundu. Kızlar- . 
la alakadar olduğunu bilmiyorum,,: ro. ş~besınde de. ~ube azasın~ı da karilerimize tafsilat verece-

Difer taraftan yaptığımız tahki- klasık tarzda oynıyanlardan ':1ii ğiz. 
kata göre müntehir Ali Ef nin kızlar- teşekkil olması hususunda bır 
la fazla allkadar olduğu .söylenmek cereyan hasıl olmuştur. Tiyat-

Fenerbahçe Atinada 

tcd' · ır. . . ro şubesi, san'atkarları esas ı-
Maamaflh zabıtaca yapılan tahki- . . 

1 
nl 1 · amna 

kat neticesinde ölümü şüpheli görül- tıbarı _e a aşmış ar ve ~'..z . 
düğünden ceaet morga kaldırılmıştır. melerınde bu yolda tadılat yaıl-
'l'ahkikata devam edilmektedir. mıslardır. 

2 - Pangaltıda Kömürcüyan a- Birliğin her şubesinde böyle 

Ankaradan aldığımız bir te
lefon haberine nazaran Fener
bahçe ba!!ta olmak üzere Atina 
ve Selaniğ'i iki futbol takmu
mızın ziyaret etmesi takarrur 
etmi~tir. 

A.ESAT Partmaru kapıcıoı Sergiain kızı 16 ya bir cereyan vardır. Anlaşılıyor 
§•nda Bercuhi, annesile kavga etmiş, ki Güzel san'atler birliği, lon- G 1 
bundan müteessiren çok mikdarda ca' halinden kurtularak akade- a atasarayın teşekkürü 
tentürdiyot içerek intihara teıebbüs rrıik bir şekil almaktadır. Galatasaray Spor klübü Ri-
•trııitt!r b' h di • yasetinden: 
Haya~ı tehlikede olan Bercuhi Etfal Macarlann ır e yesı Şimali Yunanistan Şampiyonu 

hastanesine kaldırılmıştır. Güzel san'atler birliğinden Aris klübüne karşı kazandığı-
.. Bu hususta yaptığımız tahkikata beynelmilel 12 nci mimarlar mız galebeyi tebrik zımnında 

gor.e Berc~hi_ H. Ferik~y. kız m~kte: kongresi için Peşteye giden mi- Spor teşkilatrmrzın mühtelif 
bını bıtirmıştır. Pederının vazıyeh marlarımız vesilesile Macar hü- mıntakalarından, kiymetli klup-
dc bunları iaıeye ve ihtiyaçlarını te- · · G d T k 
mine müsait olmadığından evvelki kfımet fırkas~. reısı ,ez a :1 .a lerimizden ve G. Sarayı seven 
gün valdesi Bercuhi Hanıma "Görü- tarafından Guzel san atler bırlı- kadirşinas vatand~larırnızdan 
l'~r~un ki ben artık ihtiyarlad~. Ev ğine bir ermağan olmak üzere aldığımız telgraf ve mektuplar
ışını göremiyorum. Sen de bıraz ev bir heykel verilmiştir. Bu hey- darı dolayı kendilerine alenen 
ı_şlerııe meıgul ol., dem!ş ~ıundan mu- kel 1914 te Macar arazisinin iblag-ına muhterem gazetenizin 
gber olan genç kız da mtıhara kalkış ' l d • V ua 
mıstır parça an ıgım ve ersay m - tevassutunu rica eyleriz efen-
. 3 ~ Boyacıköyünde Rum ki- hede~i mucibince .e~lerinde ka- dim. 
lısesi karşısında oturan ve Ha- lan bır kısım arazıyı ve bu ara- Atletiz mmüsabakaaı 
Iı'ç F . d ki · in · zinin ortasında duran Kıralları İ b.ul k 1 . b' enenn e anneaın evın- . stan mınta -a at etızın ı-
de misafir bulunan Karanfil Arpat'ı gös~ektedır. rincilik müEabakaları programı: 
llı.üskirat fabrikası sahibi Karan T ı·h t t hd"d• 7 / 11/930 Kadıköy F. B. stadi. 
fi! Ef. diln sabah intihar kastile es l a lfi a l l S<ıat dakika 

teşı:bblis edilmesi. 
2 - Umum! hıfzıssıhha kanununun 97 nci maddesi mucibince 

sıtmalı olduğu Sıhhat ve içtimhl muavenet vekillerince i!An edilen 
yerlerde sıtmanın her türlü e~kal ve veCiyatının ihbıın mecburi olma· 
sına binaen mücadele altında bulunan Pendik, Kartal, Maltepe' 
lçercnköy, l\Ierdlvenköy, Kurbalıdere - HaydarpJ~a, Büyükada 
Heybeliadada göriilecek sıtma valı:'al~rının alı\kadarıın tarafındaU 
mahalli hükumet "~'·:ı lıeledi\'C ra'.>inlerine ihbar edilmesi. 

Emlak ve Eytam Bankası 
bul şubesinden: 

• ~ahllk Hane 
Mevkı ve Nevi 

Istan-

Esas No. 
75 Kandilli Vaniköy çaddeslndc maa bahçe 1 No. lı kAg!r 

h1ne 
Balılda yazılı hane beddi peşin veya mukaı.satan tesviye edil

mek llzere pazarlıkla satılaçaktır. lştiraya talip olanların teminat 
akçalarını hamilen 26- 11-930 çarşamba günü saat onaltıda şube-
mize müracaatlar~ 

Ekmek, Et, sa~eyağ, ve erzak ınünakasası 
Veniz tırarct mektebi mubayaat komisyonu riyasetinden: 

12500 kilo ekmek ve 6000 kilo koyun ,.c sıp;ır eti ve 1500 
kilo sadeyağ ve 37 Kalem muhtelif cr1.ak ve sairel3-! 1-930 tarihine 

miisadif perşembe günıı saat cmliçte ihaleleri icra edilmek üzere 
ve kapalı zarf u,uJile ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. Taliple· 
rin ~eraitlerini anlamak lizcre Ortaköy rnddesinde kA.in mektebe 

ve mlinakasaya i~tirıık edeceklerin İstanbul iktbadl muc>scselcr 
:\hıhasebeciligine tevdi edecekleri teminatı mu\ ak.kate ve kanunu 
mahsıı,unda tarif edilen ~ekilde ihzar edilmiş teklif mektupları ile 
ycvm ve saatı mezkôrda mektepte müteşekkil komsiyonu mahsu 
suna mürcaatları. 

Te~ir~ağ vila1eti asına li~anlı~ı ınü~lri
Je~n~en: 

• iktisat vek~leti ı;elllesin den alınan emır üzerine inşası muvak-
katen tehir uli:ctı Solak çc '.me mevkiinde yapılacak 23980 lira 
80 kurus bedeli kesifli Fidanlık bina>ının inşasına ahiren Veki\-

' ' 
Jeti C\lüşarinileyhaca emir lıuyurulmuş olduğundan olveçhilc 3 te~-

Se~me ,_ rinisani ')30 rntih eren itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf 
fınal d' . . T ı· 1 · · 'bal ı 2" 

oturduğu odanın kapalı pence- Başı birinci sayfada 10 100 M. koşu 
resinden sokağa atmış ve cam . . ki 10,10 3000 ,. ,, 
kırtklarile beraber sokağa düş- Gidecek hey' et hancı ye ve - ı O, 15 Gülle atma 
tükten sonra parça parça olarak li Tevfik Rüştü Beyin riyasetin 10,20 Uzun atlama " 

usulilc mlinaka>aya rnzc ılmıştır. a ıp erın yevmı ı c o an " 

tüyler ürpertici bir şekilde öl- de şurayi askeri azasından Ce- 10,25 200 M. koşu 
tllüştiir. Karanfil ef.nin bundan vat paşa, Paris sefiri Münür, B. 10,35 10000 " .. 
dört beş ay kadar evvel Balıkpa dir. Hey'ete. !Sa~eteci sıfatile 10,45 Sırıkla atlama 
ıarındaki rakı imalathanesi bir baş muharrırımız . ~ahmut, 10,50 Cirit atma 

" Seçme 
final 

" 

te~rini.ani 930 paıar gtinline kadar bu baptaki keşif evrakı ve 
şartnameyi görmek lizre komisyonu mahsusuna müracaat eyleme
leri ve ihale !(Unu muktazi enak:ı müsbitelerile ve % 7,5 
nisbctinde rey akçesini hamilen gelmeleri ilAn olunur. 

· ON Alman Kitaphanesi 
KAR Beyoğlu Tllnel meydamnda 523 

'aza neticesinde yanmış ve fa- Akşam haş mu?arrın Necme?~ 11,20 4 x 400 bavrak 
kat fabrika sigortalı olduğu i- din Sadık, Vakıt baş m~harrı:-ı Öi(le tatil( 

.. 
" 

>in bedelini almıştı. Mumaileyh\ Asım Beyler refakat edıyorlar. 14 200 M. koşu 
ikinci bir fabrika tesisi ile meş- Konferab~s hayfın adltısında dba5~- 14,10 1500 ,. final GABRİELLE DORZİ
gul olduğu bir sırada ailesile a- :l'.acak, ır a ta evam e ece - 14 ,15 Yüksek atlama 
rasında geçimsizlik baş göster- tır. 14,20 Disl; atma ,, 

" 
" 

AT ve PİERRE 
MAGNIER llı.iş ve bundan iki ay evvel bir AN~~RA, 4 .<'.f~lefonla) - 14,25 100 M. koşu ,, 

gun Kadıköyüne geçerken Ha- . Harıcıyde Ve~~lının gak?l~b:- 14,35 400 .. ,, ~ ,, Turne;i pek yakında geliyor. 

Ydarpaşa açıklarında kendini tı es~a~ın a rı:a ıye ve .ı mm 14.4-0 5000 " " 
ılenize atmıştı. Lakin o zaman keı:dısın_e vekalet ~tmesı. H.e- 14.50 Üç adım atlama " 

Paris me;hur artistlerinden :\lADA-
t\11<: GABRELLE Ol >RZIAT ile Bu

Jevar tiy;ırolarındı muvsfakiyetler 
kazanmış olan Mösyö PlERRF. MAG
NIER ve fillmler sayesinde bütün 
dünrada büyük bir şöhret kazanmış 
olan t\IÖSYÜ (;lı. ROl,AND ve 
meşhur artistlerden mürekkep bir 
heyeti temsiliye Frın11z Tiyatrosun
da bir kaç temsil vermek üzere ya-

hu intihar teşebbüsu aklın kal-\ yetı vekılece takarrur etmıştır. 15 800 M. koşu 
rnış vapu durdurularak kurta- ANKARA, 4 (T_elefonla) - 15,10 4 x 100 bayrak 

" 
" 

tılını~tı. Maamafih o günden i- Heyetimiz yarın, Istanbuldan. 15,20 Mükafat tevzii 
tibaren Karanfil Ef. asabi bir hareket edecektir. Heyete Bern 

" 

hastalığa müptela olduğu cihet sefiri Cemal. Hüsnü ~el'. ~e ilti
le Balıklı Rum hastahanesinde hak edecektır. Heyetımızın Ce
tedavi altına alınmıştı. Bir ay nevreden avdette İtalyaya_uğra 
kadar tedavi edildikten sonra ması kuvvetle muhtemeldır. 
hastahaneden cıkarak Fenerde- ANKARA, 4 A.A. - Cenev 
ki annesinin e~ine giden ve in- rede toplanacak olan ihzari tah
tıharı bir fikri sabit halinde ta- didi teslihat konferansında hü
~IYan bu zavallı nihayet dün kfımetimizi temsil etmek üzere 
kendini öldiinnüştür. hariciye vekili Tevfik Rüştü B. 

Ot b'l in riyasetindeki hey'eti murah-
omo ı ~arpmış hasamız bu akşam ekspresle 

liaydarpaşa caddesınden geçmek- h · · d h reket etmis ve is 
to 1 .. .. M h d' şe rımız en a _ 

o an gazete muvezzu c me ı d B k'l İsmet Paşa 
"'• h · . - tasyon a aşve ı · , 

ç ul bır otomobıl agır surette ya- kill b' l r sehrimizde 
ıaıa ve er, me us a , . 

mıştır . · .. 
Ş f.. · bulunan sefirler, Rıyasetıcum-
o or aranmaktadır. · R h' B ve hur seryaven usu ı ey 

Bir tehditçinin marifeti hariciye erkanı tarafından tesyi 
Büyükadada Karlo isminde birisini edilmişlerdir. Hey'eti murahha 

tehdit ettiği için polis Necati Ef. ta- samız, Riyaseticümhur katibi 
•aftndan yakalanmak istenilen Seyfi umumisi Tevfik, Paris büyük 
18"1inde biri, polisi çelme takmak su- elçimiz Münür Beylerle Cevat 
trtile düşürmüş, iki dişinin kmlınas:- Paşadan mürekkeptir. 
:a sebebiyet vermiş, gelen polisler Siirt meb'usu Mahmut, Sivas 
t rafından yakalanmıştır. meb'us N ecmeddin Sadık Ar-

S•yfinin üzerinde iki bıçak çıkmış- dahan meb'usu Asım. Hariciye 
tır. vekaleti müşavirlerinden Suphi 

20 bin Üralık halı hırsızlan Zıya, Kalemi mahsus müdürü 

Bir müddet evvel gümrük 
anıbarlanndan 20,000 lira kıy
~etinde halılar çalmrnıştı ve 
§ınıdiye kadar hırsızlar buluna 
~anııştı. Hırsızlardan Acem 
l\:urban İbrahim ve Veli ahiren 
"akalanmıstır 

'{ ankesiciİer faaliyette 

Kemal Aziz Beyler hey'ete re
fakat etmektedir. Cevat Pasa 
İstanbulda ve Münür Bey de 
Cenevrede hey'etimize iltihak 
edeceklerdir. 

mıştır. 

Lik macları 
T. 1. C. 1. lst~nbul Futbol 

Hey' etinden: 
kında şehrimize gelecektir 

930-931 senesi Mıntaka Tem<iller 18 Te;rinlsani çarşam-
resmi Futbol. birincilik müsaba- ba akşamından itib.ren lngillz şalı· 
kalarına 7 Teşrinisani 930 Cu- eseri olan ve mösyö Bison ıanfın· 
ma gününden itibaren başlana- dan sahneve vaı'cdılcn LE RO SA· 
caktır. Yaoılacak maçlar aşağ~ IRE pivcıi ile başlay•caktır. J:<:rtesl 
da yazılıdır. • gUn LL·: PROCES m: ~lARY DU-

Taksim Stadyumunda GA~ 'arın 8 suvarc ve 2 matin 'de 
Eyip • Kurtuluş Hakem Selahattin B. verilecek temsıtlerin programı il4n 
Beykoz _ Topkapı Ba"i B. edilecektir. Klşder pazartesi akşa-

A d 1 • " ( . mı ndan itibaren btl· t satışını başla-na o u ~ Beyogluspor sabık Pcra) k 
ya ·a tır. 

., Şeref B. ~ 
Fenerbahçe. Beşiktaş .. Burhan B. I Rakıya kıymet veren 

- - yalnız rayiha ve lez-
Yunanistandaki ermeniler ı zetl değil, kimyevt 

Beruttan bildirildiğine göre 
Yunanistandan mezkur şehre 
on beş bin Ermeni gelecektir. 

Bir mümessil bunların iskan 
lan için Suriye Ali komiserile 
hali temastadır. • 

Islah istasyonu 
ANKARA, 4 (Telefonla) -
Almanyada tahsil eden En

ver Hakkı Bey Adapazan ıslah 
istasyonu müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. . ... ...._ ___ _ 
Türk Ocağında konferans 

6. Teşrinisani 9~v perşembe gü
nü akşamı saat 21 de Dr. Abdullah 
Cevdet Bey tarafından "MevH!nli Ce 

terkibinin saflyetldlr 

~ 
VIM, MUTFAK BULAŞIK 
MUSLUK TAŞLAJIOO TEMiZLER 
• Buıa..t< m1111ıık latlanııU k&l&a '"* .. ıu1ilıllri VlJI 'bir w...ı. 
çıtanr. 

1' .. bir -- 11.-ıııe blru '111 
..rııilıis H o..ı.,-.: 1ılr ....ı,..ı. 
lekeler ltaybolur " 111lllııt ıa,. 
lanms ı.n...ı. Wr bale relit. 
VlM bıcatıan. panoleıı "'""' 
ctııi da.ar " .ıa.ome1er1 ı.ıııı.
l<mok ~ dahi mBeair dlr. 
vtlf'iD dokıuıduCıı unıe pWıJı " 
leke ula kalmu. 
Hancıualk her diirlil ter•o•lit 

için Vım iılimal c.l\lısiı. 

\ 

... v ··-·····'" 

' l 

Zayi: lstanbul lthılAt gümrUıı;üııo 
ibraz eylemiş oldutum Tilrk Ticaret 
ve Sanayi Bankasının 2S-10-9JO 
tarihli beş bin liralık teminat mek
tubu için müdlrtyeti mezkllredcn 
ıhz eylediğim 348 numerolu 1!8· 

10-30 tarihli te•lnat makbuz senedini 
zayi eyledim yenisini çıkaracağım· 

dan hilkmil olmadığı llAn olunur. 
Mehmet Rasim 

1 - Çarşıkapıda Hatice Ha-
111nıın bir altın kordonu, bir el
~<ı.s YÜzugü, iki cevrek altını, 
ır alt•n göğüs iği-ıesi çarpıi-

2 - Ü sküdarda oturan bah
riye binbaşısı Mustafa Beyin 
Eminönünde bir altın kalemi 
çarpılmıştır. 

3 --- Sabıkalı Hüseyin, Agop 
Efendinin saatini çarpmış, ya
kalanmıştır. 

lfilettini Rumi, mütefekkir ve şair,, Waylha ve lezzeti en 
mevzulu .. bir konfe~a~s verilec_ektir. ll8 fls ve klmy vtter- Dr.HORHQRQNI Bunu muttakıp Mımur Nurettın Be-
yin en güzel parçaları c·,lmacaktır. 1 kibl en temiz rakıdır 1 llcyoğll' \lektep sokak No. 35 
Bu konferansa herkes ~elebilir. 1 ım;;;n:mı:?:ı!ICliDı:.:::l'Z"'.lll!~~ll!llilı.i muayene sabahtan akş1ma kadar. 

1 
la 

hiıısolunan cihanşümul hir iktısa

di buhran vardır. Bu buhran 

fabiatile bizim memleketimize de 

temH etmiş vo ağırlığını hisset· 

tirmittir. 

Bu 11lunb ka1'fl91nda emsal

alıı tahribattan, dar ve kurak se

nelerden llOIU'a vataııımuuı göı

terdifi lıayatiyetle talıammllf; 

ancak Tlrk aıilletinln bllnyeain-
• 

deki kudret Ye B. M. Mecliıinin 

tedblrleriadeki i1&betle iııah olu· 

na bilir. Seaelerdenberi alının ted

birlere 6nllmllıdeki aene daha 

a-enit aılkyuta ihtiyaç vardır. 

Gayet tuarrufkArane bir idare 

tarzı r"mi Ye husuai blltQo mu
amelAtımın hikim olmak lazım
dır. 

• 1-11-930 notukJarınden -

Bııyok Gazinin iıaret ettiği ta· 
aarruf yolunda muvaffak olmak 

için en kolay vasıta 
TASARRUF KUMBARA
LARI dır. -
TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Hava Gedikli Küçük Zabit Makinist 
Mektebinin kaydikabul şeraiti 
1- lkincı maddede yazılı şartları haiz bulunanların İstida '~ 

vesaiki lıl.zime ile 930 senesi !kinci te~rininin birinci gününden 
itibaren Ye~ilköyde Mektep müdürlilğiıne müracaat eylemeleri 
lazımdır. htanbul haricinde bulunupta \aziyetleri ~eraiti duhule 
tevafuk eden taliplerin dahi İşhu vesaiki mektep müdürliiğiın~ 
rrsal ile alacakları cevaba göre hareket eylemeleri icap eder. 

2 - Şartları şunlardır. 
A. - Türk olmak. 
B. - Taliplerin orta mektep (lise sekizinci sınıf) tahsilini 

ikmal etmi~ ve asgari 17 yaşınt bitirmi~ ve azamı yirmi yaşında 

olmaları ~arttır. 
(Orta mektep tahsilin!: ikmal edenler!~ orta mektep tahsilin:len 

yüksd: tahsil görenler imtihansız olarak kabul edilirler. 
Şehit, malul, asker, ve san·atkAr evJ;\tlnriyle ecnebi diline \'akı( 

olanlar tercih edilir. 
Mektep kadrosu orta mektep tahsilini ikmal edenlerle dolma

dığı takdirde orta mektep tahsilinden dun tahsil görenlerd4'n usu't 
vecihle müsabaka ile alınır. 

C. - Tamussıhha bulunmak (mütehas.;ısları tam olan hasta· 
hane heyeti sıhhiye raporu 18.ıımdır. 

D. - Ahlakı mazbut olmak ve hiç bir cllrumle :nazıııın n~yıı 
mahkum olmamak. 

E. - :\Iektebe kabul edilecek talebeler gedikli kliçük zabitler 
hakkındaki IOO 1 numaralı kanun mucibince muamele görürler. 

(lllcktebi ınuY&ffakiyetlc ikmal edenler Hava kıtaat ve miıe>
sesarında (on iki) sene müddetle Ha\'a gedikli kuçuk zabiti ola
rak ifayı vaıife cdc·ccklerini tahüt edeceklerdir. 

S - Müddeti tahsil iki senedir. 
4 - Kaydıkabul muamelesi J 5 birinci kılnun 930 tarlbıne 

kadar devam edecek ve bundan sonraki müra•:aatlar kabul oluıı
mıyacaktır. 

5 - Askeri plot olmak ve askeri ıayyareciliıtin diger tlıtt>as 
~lcrinde kulianılabilmck için evvela havlı gedikli kiiçük zahit 
makinist mek'.cbini muvaffakivetle ikmal şarttı~. 

6 - Derslere ikinci k•lnun bidayetinde haşl:ınır. 

Asgari Azami Ncv·i 

8100 Sadeyağı 
lzınir oıekte~leri nıu~ayaa konılsyonun~an: 

lzmir leyli mekteplerinin 1 Hazira~ 931 tarihine kadar ihtiyaç· 
!arı olan yukarıda isim ve mikdarı yazılı erzak 26- !0·930 tari
hinden 18· ı 1 -930 tarihine kadar kapalı zarf usulile mlinakas.• yı 
konulmuştur. Şeraiti anlamak isteyenlerin erkek lisesinde mlite~~k 

kil mubayaa komisyonuna müracaatları ı e münakasa gününe ka 
dar ylizde (7 • .'i) teminat akçasının mektepler muhascbccili2;in<> 
yatırılması Uzım,lır. lhale 1g.ı1-930 salı giıniı sa.c 15 te c kek 
Ii>csindc icra kılınacaktır. 

5330 

Hiç beklenllmadlğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyara Plyongo bileti 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TllllH~ flllNG~~~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

4 ÜNCÜ KEŞiDE 11 TEŞRİNi 
SANİ 1930 DADIR. 

Büyük ikramiye 

45.000 L:r ır 
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HASAN 
Kuvvet Şurubu 
Terkibinde kölllyctll miktarda lyol, 

tanen ve f<>1fıt mevcut olup enılcıl 

uzvi} eye sür'ıd t1me11ülU sayesinde, 
kansızlıga, vereme lıtldadı olanla•a ve 
hilhas11 emrazı asabiye ve zafiyeti umu· 
mlyeye tesiraıı şlfıiy11I vardır. 

Genç kızlarla, vocuklardı teıirın 

.ıaftası pek seri olup renksiz, basta· 
lıkh, zayıf, ıırıcı veya kemik hıstılık

l•nnı mUptelA çocuklar az zımın zar· 
iında diş çıkınrlar. Çabuk yürürler. Tom· 
bul tombul olurlar. 

Sui itiyatla saba verini ve gençliğini 

sui l•tlmal eyllycnlerc, ademi iktidara 
pek mUe11lrdir. Kanı tezyit ve tasfiye, 
hazmı teıhil, ronge tazelik ve veçhe 
tuavet bahşeder. Be~ evram, cedlr, 
çoculılann yüz ve haflmndakl çıban

lar, ergenlik ve ekıemıda pelı mües
sirdir. 

Huın kuvvet turubu Avrupada bi· 
rincilfği lbrız eylediği gibi bütün Alemi 
tababette takdir tevlit oylımif, ecnebi 
ve memleketimizin cılbbınrun raporla
rını kszanmı,ıır. Şişesi 60, büyüle 100 
kuruttur. Deposu: Hasın ecza depo· 

dur. Eczacılara n toptancılara bUyUlı 
' .. lllt. 

' HAMIZI BEVl..D't ( Asrr ·URIK) ICUR.BA.NLARI 
Tıp abdeınld relaf. sabıkı profesöı 

( Lanlero )walmckıı ıavslye edilmiştir 
.,.. ha.•tahancleri mfü:aatıhidert 

damla (inme) 
lartı semen 
romatizma 
alAmı mafsaliye 

Şatelen müessesatl 

15 bijyük mükafat 

lııt.mm bevl (uif urik> ile ıehirlenınQ. a!Am •e ı.ıtırabatııı 
tahb tehdidinde bulunmUf olanlar ancak 

URODO 
aayetüıde h41a.. olabilirler. Zira urodonal; hamızı bevli 

balledCQ yegine- maddedir. bilümum eczahanelerde satılır. 

Zonguldak sıhhat ve içtimai 
m ua ven et müdirliğinden: 
Bartın mcmlcht ha,tanLSinin ihtiyacı olan 236 kJ!cm alıl.t ve 

edevatı cerrahiye 930 senesi ikinci Teşrinin on dokuzuncu p;unLı 

ıhalc olunm:ık üzere munakasaya komılmu~tur. Talip olanların 
ıeraitl :ınl:ımak Ye lazfa ma!L'ımat almak ve alat ve cde\atın 
listesi göndtrilmck Uzne vi!ıhet S. l l\l. müdiirlugune muracaatları 
ilfo olıın:r. 

• 
Pi) ango mLiduriyetindeıı: 

Şıırtnamesi veçhile " 254 ,, 

top ku7e kagırı satın alınacagın

dan itaya talip olacakların pey 

akçderile birlikte :ı. ı 1-930 

çar~amba gi.mü saat 15 te piyan

go mLidürlligllnde müteşekkil 

tayyare nıulıayaat komisyonuna 

ınli rcı1..:a.1 tlarL 

taburumu:ı:a t~ftişlerl. 

Satı'ı\ kimetli arsa 
Beyoğlu ikinci sulh hukuk hakim

liğinden: 

Agop Tahtaburunyan Nikolaki 
Papasoğlu yirmi beş zade Mehmet 
Nuri ve Hasan Yorgi Eftemiyadis 
Şükrü zade Şükrü Todoraki Ohannes 
oğlu efendiler ve Munise Müyesser 
Dürnev ve Meziyet hanımJarın m :ı.· 
dam Olimpiya Dimistokli ve Miltiya 
di efendiler metrukaundan Defter
darlıkla şayian vr müştereken muta
sc.rrıf oldukları Galatada Kalafat ma
hallinde atilı: 74-82 ve cedit. 74-1, 
74-2, 2-1, 3, 74-1, 2 82 numaralı arsa 
nın hükmen izalei~uyuu zrmnında a
leni açık arttırma Hr satı!·ğa çıkarıl
mı~tır. 

1 - Gayıri menkulün kıymeti mu
harnmenesi· 74080 liradır. 

2 - Gayri mf:nkul arsa oJup bir 
tarafI t::4riki am vr diğer mukabil 
tarafı lebiderya olup mozkür arsa kc 
rrste deposu ol2rnk kullanılmakta
dır. 

3 - Tapuca müseccel ve gayri mü
seccel hak sahipleri tarihi illin dan 
itibaren 20 gün zarfında evrakı müs 
bitelerile mahkemeye müracaat etme 
kri liizımdIT. Aksi takdirde satış be
delinin paylaşmasından hariç kalır

lar. 
4 - Arttımaya i~tirak edebilmek 

iı : in yüzde 
1
yedi buçuk teminat göster 

mek llizımdır. 
5 - Gayri menkulü mezkurun ta

mamı tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfında yani 29 teşrinisani 930 cu
martesi günü saat 14 te Beyoğlu sulh 
mahkemesinde satılacaktır. 

930-929 numaraya mukayyet tart
name herkesin görüp okuyabileceği 
surette açıktır. 

İşbu gayri menkulün loymeti mu
hammenesi üzerinden ve en fazla be
del verrn zatın uhdesine bırakılacak
tır. İhalesi üstüne icra kılınacak zat 
beş gün zarfında arttırma bedelini 
vermeğe mecburdur. Aksi takdirde 
ihale fesih ve müteakip muamele i
çin ihtiyar olunacak mesarif ve zara
rı ziyan ve faiz ondan tazmin edilir. 
Talip olanların müracaatları ilan olu
nur. 

Maliye Vekaletinden: 
f lükcımet devalri lhtiyac; için 

bulunduJip takdirde yerli kılem ucu 
alınacaktıı. l\Lmlt•ket dahilinde kolem 
ucu imal eden müesseseler laııl 

ettikleri kalem uç l arının birer nUmu· 
nesini ve dahild •" imal ettiklerine 
d.ı'r ve;oikı resnılyclerlnl hamilen 
10· 11 ·9,lO tarihine mUsadif pazartesi 
güııü saat 15 e kadar Maliye Veka· 
leıi 1 .ev azım mOdürlUgilne makbuz 
mukabilinde teslim eylemeleri IIAn 
olunur. 

Jandarma İmalathanesi Mü
diriyetinden: 

19-24-29/101930 daİmaliye
si ilan edilen Yazlık Melbusat 
meyanındaki Dolaklarm Toz
luk ve Elbisenin 19,480 ili 21,-
760 olarak yaptırılacağı ilan o
lununr. 

ZAYi 
Vefa orta mektcbinıJen alımı ol

duğum şahadetnameyi zayi ettlın 
yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Kırklareli Orman mühendisi 
M.KEMAL 

ÇARŞAMBA 
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Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
Satılık ev numarsı 21-6 eski tiyatro yeni 

temaşa sokağı İcadiye mahallesi Üsküdar, 
zemin kat bodrum, birinci kat oda, bir mutfak 
bir hela ikinci kat üç oda, bir yüklük, bir hela, 
üçüncü kat iki büyük oda, uf ak sandık odası, 
iki daracadır. 

Bir miktar bahçesi ile mutbahında sarnıç ve 
bahçesinde kuyu olup odalann cesameti tak
riben (20) metro ebadindadır. Etrafının mey
danlık olması hasebile nezareti kamileyi ha
izdir. Tahmin edilen (1500)1ira kıymet defaten 
verilecektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden 
yüzde 7 buçuk pey akçesi alınacaktır. Satış 
muamelesi 24-11-930 pazartesi günü saat 14de 
Üsküdar Malmüdürlüğünde aleni müzayede 
usulile yapılacaktır. (R.) 

* * * 
Üsküdar Malmüdürlüğünden: 

Satılık arsa (4)hissede (2) hissesi: Numarası 
23-29-Vangınbağı caddesi Selami Ali efendi 
mahallesi Üsküdar cephesi Vangınbağı cad
desi ve arka ciheti meydanlıktır. Tarafeynin
de haneler mevcut olup ikametgah inşasına 
elverişlidir. Mesahası, miktan (200) ziradır. 
Tahmin edilen (150) lira kıymet defaten veri
lecektir. 

Müzayedeye iştirak edeceklerden yüzde 7 
buçuk pey akçesi alınacaktır. Satış muamelesi 
24-11-930 pazartesi günü saat 14 de Üsküdar 
Malmüdürlüğünde aleni müzayede usulile 
yapılacaktır. (R.) 

Ticaret İşleri Umum müdürlüğünden: 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki kanun 

hll '.cll n !rlne tevfikan Türkiyede Yangın ve nakliyat sigorta işle 
rlle iştiğal etmek üzre tescil edilmiş olan ecnebi sigorta şirket· 
!erinden ( Magdeburger ) sigorta şirketi bu kere müracaatla 1 
temmuz 930 tarihinden itibaren nakliyat kısmını tatil ettiğini 

bilairmiş olmakla mezkur kısımla alakası bulunanların şirkete 

ve icabında lstanbul mıntııkası Ticaret MüdürlüğUne müracaat 
eylemeleri ilan olunur. • 

Deniz levazım satınalma komisyo
nundan: 

2 adet motor 20 teşrinisani 930 saat 14 te 
ı " motorlu vinç 20 teşrinisani 930 saat 15 te 

Van g-ölLi ~:mis tersanesi için lüzumu olan yakarıda yazılı iki 
motor ve lıir motorlu Yiııç 20 teşrinisani 1)30 tarihine mlisadif 

p;rşembe p;linlİ saat 14 Ye 15 de kapalı zarf usulile teklif edi
lecek fiatler muyafık g-öı Lildll~Li takdirde ihale edileceğinden şart· 

namesini görmek i'tcyenleriıı her gün ve vermek isteyenlerin 

ih:.lc glin ve ,;aatıııda Kasımpaşada deniz levaz·nı sannalma ko· 
misyonuna müracaatları. 

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

~eniz levazım sahnatına koınisıonun~an: 
29,000 kilo Pirinç; 6-11-930 p~rşembe günli saat !O da ihale 

edilecek 

14,500 kilo Sabun: 6-11-930 ,. .. .. 14 de ihale 

edilecek 

Deniz levazım ambarı ihtiyacı iı;in !Uzumu olan iki kalem er· 

zak hizalarında gösterilen 6 teşrinisani 930 tarihine tasadüf eden 

perşembe günli ~aat 10 ve 14 de kapalı zarf usulile teklif edile

cek flat)ar muvafık görüldüğü takdirde ihale edileceklerinden şart· 

namesini görmek isteyenlerin her gün ve itasına talip bulunanla

rın da yevmi ihale gün ve saatında Kasımpaşada deniz Levazım 

satınalma komisyonuna müracaatları 

Deniz levazım satınal
ma komisyonundan: 

lstan~ul ~oınrutleri ınu~alaza nıu~urlu
~un~en 

1- Merakibi muhafaza için motıör malzemeleri 20 gün müd
detle ve kapalı :ıarfla münakasaya konulmu§tur. 

2- ı>artname sure.ti musadda!kalaı Ankarada Gümrükler 
Levıuım müdürltığünde ve İatanbulda da Muhafaza müdüriye
tinden almabileocktil'. 

3- İsteklilerin şartnamesini alarak ve %7,5 teminat akçe 
veya Banka me1ııtuıbile beraber 20 flkinci teşrin 930 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 14 te Muhafaza müdüriyetinde müte
şe~il satm alma ıkoınisvonunda hazır buhınmalan. 

SEYRİSEF AİN 
l\lerkez A: nıa; Galata ktipru 

Başındo; Beyoglı: 2362 Şııh' 
acenıesi; Sirkeci' de M;;Jı ·i· J1: 
zade hanı altında. Telefon l,r, 
2740 
~~~~~~~~~~-

Trabzon ikinci 
postası 

( REŞITPAŞA ) vapuru 6 
teşrinisani perşembe ak~anıı 

Galata rıhtımından kalkarak 

ine bolu, Samsan, Ün ye, Fat'"· 

Ordu, Giresun, Trabzon, Riıc 

Hopa'ya gidecek ve dünLiştc 

pazar iskelesile Rize, ()f, 

Trabzon, Polathane, Giresun, 

Ordu, Fatsa, Saınsıin, lnehrı· 

hı'ya ugrayarak gelecektir. 

İSKENDERiYE 
.. ' sur at postası 

(EGE) vapuru 7 
teşriniı;ani 

cuma !Oda Galata rıhtımından 
kalkarak cumartesi sabahı lzlf1 1 

re ve lznıirden saat 12 
t.le kalkarak pazartesi s;;at f O 
da Jskendcrlyc'ye varır ve 
çarşamba lskenderiye'den kal· 

karak Pireye uğrayarak <loğruı:a 

lstan bul'a gelecektir. 

!SKEOERIYl~DEN akurına 
PORTS!ılT için de eşya .ka· 
bul olunur. 
~~~~~~~~~.___, 

ı o, 11 

kadınlara 

Teşrinisani <ı30 

J 2, ı 3 Teşrinisani 930 
erkeklere 

Tlirk iye Seyrisefain idaresi 

mütekaidin eytam ve craıni· 
linin Tqrinicv\el 930 maaşları 
balAda muharrer günlerde _.,~ 

rileccktir. 
ıl1' -TAViL ZADE VAPURLAR! 

Muntazam Ayvalık Postası 

~elan1ct 
nıpuru her P.:r· 
'cmhe aksamı s;ı:ıt 
' ' 

l 7ltc ::ıirkcclden hareketle GelihO 

Çanakkale, Küçükkuyu, . .ı..lrı' 
oluk, fairemit, Burhaniye " 

ı\yvalıl!:a azimet ve avdet edecekti 

Yolcu bileti vapurda da vcrii;r 

Adres: Yemişte Taviltgtl• 

biraderler telefon lsta11bul ~ 
COl\1P.\(;;-.J{A (;~:NO\'l~S~: pi 

NAVlGAZJONE A VAPORI'; 
Kalas ve Kfütcnceden bcklel" 

mekıe olan " Capo Pino " vapu~~ 
1 1 teşrlnhanl salı gilnil saat J 6 

L ""p ( Kıtına, Napoli, Sabana, ı . 
ve Cenovı ) ya müteveccihen h3" 

ket edecektir. 
rıı 

Birinci ve üçüncü sınıf yo ı. 
biletlerinde tenzilAt icra edilir. 

k' Mılomıt, hamule ve yölı:u h•dl 
kında Gıılata'da Çihili rıhtım hınıP·pı 
• Agen~ lotercontlnentıl. Anon•, 
şirketine milrecaat Tel. I'. 1 zg4-• 

[
Kadıı zarafetinin !Azı ın gaY· 
ri mülarlki dolayısile de ipe; 
Jlleri harablden kurtardı 
için çok iktisadi bir ;ıAçtır· 

Sıhhat ve içtimai muaven~t 
vekAletlnin müsaadesııe. tl•ç 
bir türlü mahzuru sıhbl9' 
yoktur. üe' 

Her cezanı ve ecı:a 
ıo· 

polarile ıtriyat mağazaııır 
pan arayınız. ; 

-· w.m_..ı,ddıP M.es·u1 JVL'.Jlir: Bı. .• ıJll" 


