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DEL 1 FiLOZOF 
•• 
Uıtad Hüseyin Rahminin son romanı 
dün baıladı. Bugünkü parçada dünkü 
kıımın da hulaıaıı vardır. Okuyun 
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Asyanın en büyük köprüsü Malatya ile Elaziz arasında yapılacak 

Asyanın en biiyiik köprii.sO. 

Malatya ile Elaziz ara-
sında yapılacak 

BUG:ON 

16 

.... 

Ter kos derdi 
Mukavelenin temdit o
lunmıyacağı muhakkak 

·Bu köprü büyüklük ve metanet ci
hetinden bütün dünyadaki emsali 

ara11nda da yedinci olacaktır 
SAYIFA 

Haftalık Jli vemlzf mü
vezziler den iateyiniz 

Nal ia vekili Zekdi bey bu işi 
ehemmiyetle takip ve tetkik ediyor 
Ankara, 1% (Telefon). - Terkoe ftr 

keti meaeleei etrafında Nafia vekt.letiıı 

de hararetli ye mühim m8zakere ve teı 

========= === --=-- - - - - .. kiklere cfrftlldiği anl&§Jlmaktadır. Şh 

Spor kongresi 
ketler mUdürU Fehmi Beyi gördiim.Bft 

bir kelime söylemedL Diğer allkadar

lar da ayni ketumiyeti tercih edl,yo!' 
lar. Şu dakikada Nafia Vekili bizzat bt 

Merkezi amamt dtln topla· 
aarak ba haaaata hllldlmete 

IC8pre ha ı&-dGılnlz dallar aramda lnt• edllfJar 
Anbra, 12 (Telefoa). - Bqla Ma- betonarme olaeaktır; UUDlala 150 me

latya ile Elbls arumdaFırat tb:erinde tredir. Klprflytl ~ grupu yaparak 
•uazzam Kömtirhan köprUaflnfln in- 18 ayda bitirecektir. 322 bin liraya ihale 
-·tına ..... 1 ld Ald .5-. JA ta olunmuştur. En bUyüftt 110 metre olan _.. ~ anı ı. ı6.m ma uma .. .. ti 1 caktı uç goz o a r. 
dre bu köprü büyüklük ve mukavemet Sark ve garp vilAyetlerlnl bfrleştire-
ltlharne Asya kıt'asında birinciliği, bU- cek olan bu köprfl lktıadl ve askeri 
tin d8nyada da yedindllif alacak n noktadan p mlhlmdlr. 

Darülfünun divanı dün 
ilk defa toplandı 

Darülfünun emini Muammer Raıit 
Bey hafta içinde Ankaraya gidecek 

Dartllr/lnan dlvam l~m• 1ıallnde 

Yem Darnlfilnun dinm dtın 
:; içtimamı akdetmlftir. içtima• 
.,:dritte bulunan Mualibllttin Adil 
h Yle terbiye mllderriai lamail 

alckı Ye Eblhıll beylerden ma
lda batnn aza ittirak etmiıtir. 

0 Planma ,aaat on betten on 
leldze kadar de•am etmiı, dir::•n uzun mllddetten beri top
~•1nak dolayııile birikmit 

itler intaç edilmi9tir. lçti
~cla daimt rve ıerbeıt milde
~ k, lllllderrialerin hariçteki mq-
1> !eUeri gibi bazı hararetli 
-~lere temu edilip edilmediği 
111 

Phea kahmtbr. Maahaza bütçe 
dı '-~erelerine benllz bqlanma

..tı ~eUe DiYanda b6yle me
te11a.:"8 .•enubahıa edilmediği 
~ edilmektedir. DiYaa ple-

peqembe ,ad gene topla-

nacak Ye duydujumazi gire bu 
hafta içinde DarGlftlnun emini 
Ankaray giderek bazı temaalarda 
bulunacaktır. Darlllfnnunun ba
reme ithali, mllderria •e muallim-
lerin tekaltlOğil meaeleai Daril
ftlnunun baıhca temennileri ara
aındadır. Muammer Raıit beyin 
Ankarada bu bahiıler üzerinde 
meıgul olacağı tahmin edilmktedir. 

Yunan kabinesınde 
deOişmeler 

Atina, 12 (A.A.) - Alınan bazı ha
berlere göre, harbiye nazın meb'usan 1 

meclisi reisliğine intihap edilecek ve 
harbiye nezareti M. Venizelos tarafın
dan deruhte olunacaktır. Kabinede ya
pılacak tebdilat cümlesinden olarak 
dahiliye, ziraat, adliye, bahriye ve 11h· 
hiye nazırlannın dn değişm leri muhte
mel& 

mflracaab kararlafbrdı işle meşguldflr. 

T&rkiye idman cemiyetleri it· Şirket, Recep Beyin Nafia nldDllt 
tifakı ·merkezi umumiaini tqkil zamanında yeni bazı prtlarla mukav& 
eden zeyat dtln akşam ıeç Ya· 1 nf t dfdinl late ı. 
kit federu7onlar merkezinde e n em m-9ti. Yeni vekil ıe. 

. W Beyin bunu kabul etmedlfhıe .,.. a· 

ilk& ne tetkik ettltfne bakı1ına I.w. 

bula bell olan bu it kat't ınırette halle
cllleeektir, denilebilir. 

Terkoeun belediyeye dem de muhte-

meldir. it 

Pl)'anko cetveli 
mııntaum olaralc 

tS ıncı saJ1ıfada 

_erJroe iti lcla Anbrada Vekalet. 
iaalıat nrea bel•• ha ........ 

~- B. 

Gazi Hz. 
Paur gtJnd laarelıet bııvar· 

maı.n mıılatemel 
Dokuzuncu tertip tayyare plyankon- Ankara, 12 (Telefon) - Gul 

•- dlrdilari btideline dla liı.Md Ha. aha Puar .-.ı laanket ba-
80DI'& Dartllfban koaf erau l&lonan· J1IFID&lan muhtemeldir. 
da dnam edilmJftir. Bu ketfdenln • Bu ihUmali kunetlendiren ae
btlytlk lkramlyeei olan '6 bin lira 378' bep , Cumartesi ,Onll mecliate 
numaraya çıkmıftır. Bu biletin bir par- Fethi B. ye ceYap Yerecek olan 
~ tl'am-.&J kontrolanndan 103 numa· Dahiliye yekilinin de 1e1abatte 
raU Jamail Hakkı ef endldedir. 15 bin il- Gazi Hz. Din maiyetlerinde bu
ra 21,919 numaralı bilete çıkmıştır. Bu lunacaldan karandır. 

Jman ~IJet)ed. lttlfakıa• ı.;k: nun bir parçası da Beyoflunda balıkçı KUYL'OYE ARAZ1 
eclm _...t dünldi lçtimalaruula Bohordaclır. On bin lira 662 numaraya Ankara, ıı - Huineye ait ~ikle· 

çıkımftır. Bu biletin bir parçası da Pa- rln topraksı& köylülere tevzii ipa ma· 
toplanarak umumi konırenin pbahçecle Osman Bey isminde bir zat- Uye mUU emllk mldirlilfine •erbat 
aktl hakkındaki Yuiyeti tetkik tadır. bir tefldllt yapılnuttır. Bu tqldllt 3 
etmiflerdir. mtlhendia, 1 mtltebeuuı, 6 mua'riıl, 1 kl-

Dtln çekilen numaralan 11raya konmuş tipten mti~ldir. 
içtimada birind reİI Ali Sami, bir halde altıncı aahifemizde bulacak· Manil&da Gildere çifliiinin k61l1Je 

ikinci reia Fethi Taahün, futbol lllllS. ~ 1 tenllne karar ftlrilmi§tlr. 

federaıyonu murahbua Ahmet Şe· ------------------------
nfettia, gtılet reiıl Ahmet. atle
tizm reiai Burhan, teni• reili 
Sener, denizcilik murahbuı Ri-
za, boka reial Mubain, biaildet 
reiai M uyaffak, ukirim reisi Fu
at B. ler bulunmutlardar. Mllza
kerat bilhalH •por teıkillb 
hakkında llD zamanlarda huıu
le gelen tetettGt etrafında ce-

reyan etmitfir· Neticede umumt 
kongrenin etkili nizamiyeyi ihti
Ya ederek •• nizami kararlar
dan geçmek auretile içtimaa 
daYeti için bDk6met nezdinde 
mftracaatta bulunulma11 ·ve tq-
killbn aalim bir yola ircaı ve 
bu ıuretle anartiye nihayet ve
rilmesi gibi noktalar etrafında 

mutabık kahnmıı Ye keyfiyetin 
llzım gelenlere bilclirilmui ka-

rarlqbrılmıtbr• 

V-A- K-1-T 
ın 

5 llncll tertip hedi7e 
kuponu : No. 55 

Şehir mecDmndc kAjıt&Deaba ı.tanbalclaa ap•••••• 
temenni olanda. - a ... ıeler -

- Atkolaun ıu ıehir mecliaindeki hanımlara, her halde ap 
lannın tadım biliyorlar -

- Neden anladın hemıire ? 
- Ayol. ilk &ıce Kljltane mueleaini konuttular " 



UT..-..mıno ------~----------..---------------------------IBl!!l!--l!!!!!!!!!!!!!!lmlB!!llaı9!!!!-9~~!1!!!'!!~~ 
Ka6ıl Olıır u ? 

teple den imti oları 
aldırmak fikri için 

,........,..__-JHaım mektep madllrlerımlz ' 
laocaltırımız ne diyorlar? 

Ziraat odaları 
Yeni plıac.lı bn ..... 

nf'ller var 1 
Anbra, 1 l - Konya meb'uu 

Hamdi & •irut odalanma ~lalam 
haklaada B. M. Mecliaine bir 
teklifte bulaa• ... lar .. Ba:.h .. 
.......... k- ...,... eilcll-
mealerde tetkik edilmektedir. 
Yeniçaı.atc ....... 

cibiace, bil OdatanD .. ~ti 
arlaCJkbr. Zi,.t ~l'J clao 
tlc*ret Halan il1Ji ...., ti .... 
..,.,. t.m ...... D 
octaı.a .... ,_ ........ . 
Ye lllmlb l&Hden fcau mkKÜ• 
...... llplacaktır. • oclaJana 
Mil w taWI ol.alı illere iki aeYi 
............ ~- ••kiı ............ 
...... clftlik .. tarla ....... .. 

lllil"'9..f' .......... , ....... .......... 
...... 11 ........ ... 

••ırtk.-MlliFAın .. -. llılce•-, .... 

..... ....... 
ricllr. 

Ziraat orman " 1'aytar mll
tehau111arile bıfllllldllr, m&dllr 
Yeya memarl1rile, ziraat, baytar 
.. .... Ali mektepleri "1• 
ıwı'tltll• rektlr YeJ• midir, 
mlclerria • .,. muallimleri tabii 
md ..... 

lkblat ..wletl ba M,.ı.n 
teftlt eclece1Etlr. 

Ziraat odalar_. ıayeai çilçi-
• kredi lldlr•P• Öımine ... 

..-.... rnahlte,,.,.., ıon 
Cf'/beıinde ne luJrar verdl1 

Ankara, 12 - Şeyh Saiclin 
oilu Sal&lıattjnin JaflDID tayini 
baldnndftl dav•Ja Ankara 
•nk mabkeaıellnd• vam 
etll ... ir . 

MOddei umumilik Sallbattinin 
Y•flD dNıı .. a "8akayyet bu
Jandufa KIJWen lbrmutta. Ge· 
ı,.- cenpta Sallbatlinin 328 
Wliue KIJkte mulra,,W ol· 
.... Mldlrila#ir. ~ u
ml btmun kafi olmadtp•, _,anun 
YeMİllf aA. 11a11,... he1eti 
ilmllaaberile teYlildni Ye Sall
battinin maayeaeeiDİ iatemiftlr. 
Mamunaa Yeldl ba "Mil&m 
ldf a,.tillcl• 
... ... karar 
bir .... ~ ldlliiltlf: 

li.e Yerilen lranm l&Jlha• lhdiu 
eacOmenlnd• bulunmaktadar. 

Bu IAyibama 1'u aenelri mecli8 
lçtlmaında tetkik Y6 mti'arui 
lmYtetle muhtemeldir. 

Ba tefkiW araııtla ~ 
kunetler aynea uker ,ı\,l tM
ldllta talri buhöıacık •e aa\•rlik 
hlttaetfae mahauben 2,5 ıeae 
bismet slreeelllerclir. 

9rat n ~ sabit- llN8 
5 .. ,-~~ 



Behçet B. 1 Mesele mühim 1 
.._ _______________________ __ 

Harici haberer 

Cenevrede 

. • J.lret .. • 
Belıtı .. • 
Orııhm 

• • J3, l'ranlc . . 
Lc\'a 

• • Florin 
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H· ı·k· aA ye\, .. :ı··.~ :.~:.· .. :· :.· .. ·•. <· ~-... · 
• , .... 1' .v. J .. ;~ ' 

' , : ... - . ' 
1 ' • ... 

· · . Kızıl Gömlek : .·. · 
. •, ~ ~ 

Avrupa 
topraklarında 

. . . .. . . .. .... . ~-

YAZAN : 6mer Rıst1 59-Eski Dost! Aliye nasıl biat edildi! 7 teşriniaani, cuma (Cenene slden 
başmuh.ar.ririmlzden) - Uç cBndea be- Btıld Mr aıb'Afl"m nleame men- kan kocayı gazetelerini okurken bul-
rl fa.4'ılasn §inıendifer eeyahaü yapıyo- simbıe dent edilmlfti. Yanında dört du. Madam (Deha) yı okuyor, mösyö, (Talha) Alhıiıı yUzijne bakarak: - Olabilir mi? .. 
rut. Ankaradan yola ~aktık. Bgpn seae ene! nlendiği kansile beraber git eernıayedarlann nqiri efkAn olan bir - Ben sana istemlyerek biat ediyo- Me'1met, teklif etti: 
,u satırları yazarken tren içinde flmall tiler. Saloıı dopdolu idi Memleketin gazeteyi sliriiyordu. rum ! dedi Te eJini uzattı. - Sizi helD§f.rem Huretl Aytenhl 
ltaJya toprakJanndan ıeçiyorus. Bu iç 11lludu dlrt k8tMfne )'&yılmq met- Hemen cebinden kendi gazetelerini Talharun al eli mefJGçtu. Çilnkü yanma göndersem memnun olur musu· 
giinlük seyahat eaıuuımda • zi7ade tep aıi:ada,Janndaa birçofu.Du da ora pka.rdı, n ev sahiplerinin ellerindeki· Uhut muharebesinde Huretl Pe7pmbe nuz?. 
bizi dilşilnceye aevkeden eeylerden biri da baldalar. Hele '5 Pranınrn. ile kar- lerl çekerek kendininkileri verdL Sonra re lndirilmeef ı.tenfien bir darbeyi eli- - Kendisi burada mı? Mekkeden ge-
geçtiğimiz topraklann mansarasındald f11•fftk1ın samaa adameatD:m ağzı aldığı gazeteleri: le karıılamıo, o zamandanberi bu el iş- ri döndO mü7 
değişikliklerdir. .lnalüluma ftrdı. - Bu paçanalar ellerinizi kirletir! lemez olmuıtu. Talha, Aliye bu elbd u· - Bayır, geri dönmedi, belki de 

Ankaradan trene binerek orta Ana- l'nBMla_ Jakm ilk mektep arkadaşı Diyerek pencereden fırlatıp attı. mttı. Cemaat içinde fUndan bundan (Mekke) de kalmayı tercih eder. 
dolunun ıtu uz ve afaçsız bo§ mamara- idi Senelerce &,)'Jlf 911'& tlstii.nde yan ya. Kan koca bir an ha)'l'etle bakıştılar. tefeUl edenler vardı. Bunlar All1e uza - O halde ben de Mekkeye mi gide-
ını gördükten !'lonra sahillerin verdiff na den clfnleml§ler, 1enelerce ayni bah Sonra yine nazile tebessümlerle Franso tnlan ilk elin mefhlç olmumdan mem· yim. 
yeşil teselli ile 1 tanbula aelen, bura- çede k.ofup OJ'llamtflar. Pazarlan kAh vaya dönüp konuomağa bnfladılar. nan olmadılar. Bunu fena bir al&met - Evet. Orada rahat edenıini,ı. Ba· 
dnn da Rumeli şimendfferinf takiben bfrf it.kinin, kth öteki beriJdnJıı erinde Fransuva o akşam yemeğe ıelen tellkkl ettiler ve Ali devrlnbı iyi bir husus hemşireme de arkadaş olursa· 
Balkanlan ve Merkezi Avrupayı ıeçen eflenqlerdL Şehir dıpııdaJd gezmeler köy papa.sına sofrada hayli kaba tariz- devir olmıyacatmı söylediler. nu:r.. Kendisi her halde s.izi çok sevecek· 
bir seyyah osman1ı tarihinin ilk inkişaf de de 7'De beraberdiler. Hulba çok ae- ler yaptı. Ev sahlplerini epey mllşkül Talhadan eonra ZUbeyr ptfrildL O Ur. 
afhasında babalanmızı orta Anadolu- Tiflrlerdi. Ibe tahsllbü de beraber yap mevkilerde bıraktı. Zavallı rahip mutat da Talha ılbl söyledi: [Bitmedi] 
lan boğazlara ve lstanbula, buralar· taktan 10nra kader onlan biribirinden tan evvel kalkıp gitti. Fransuva dostu- - Sana f.stemlyerek biat edb'onun! 
lan Balkanlara ve Tunalara doğru M!V anrmıf. Fıansun. Sorbonda parlak bir na: dedL Boriıin izdivacı .eden !milleri pek iyi anlıyoruz. imtihan vererek memuriyete l'frmişti. - Bir dalın şu herifi çağırma! man Ve ona ellni uzattı. 

Şüphesiz hu ~miller muhteliftir. Ama çok taşkın bir ruhu vardı. Keskin zarasın~ kara cüppesine ve pis sakalı- Talha ne Zfibeyrf, bUtGn ftmera w a Romanya matbuatından "Ade-
nkat bunlann başı ausuz ve kısır top- zekbı kadar cUrett de ıtarlaktı. Ve olur na tahammül edemiyorum. vam takip ettiler. Bunlann birçoğu o- verul,, gazeteai Bulgar kırahnın 
lktna sulu ve feyizli topraklara git- olmaz sebeplerden dolayı amirlerile çe- Diye tutturdu. Biçare ev sahibi: na biat ederken: evlenmeıi hakkında fU mtıtale-

mek zaruretidir. Babalarımızı Anadolu kişirdL - Aman kardeşim, nasıl olur? papas - Sana şu prtla biat ediyoruz. Uzak ayı yOrDtmektedir: 
ıçcrlerinden snhiltere, snhillerdenRume Niha7et bir gün dahiliye müsteşarile erendi bizim gedikli da,·etlimlzdir. A· Yakın; kavi zaif herkes üzerinde kita- Bulgar kırahnın evlenme mera-
li topraklarına cezbeden ~Y gittikçe ar aralannda ıeçenn bir kavgadan sonra damcağızı kovmak nasıl elimizden ge- bın hükmü icra olunacak. aimindeki aadelik tayana dikkat-
tan yeşilliklerdir. Bunu yalnız •illh işinden aynlml§, Cezayire gitmiş, ce- lir? dediler. tir. Moda Ye İtrafatın tiddetle 
kuvvetile ganimet toplamak hevesine nupta çalrşmıo ve dotıtlannın gözünden Diye işi geçi§tirmek lsted i; fakat Ali: hi.ikDm ıOrdOjii bu aaırda sade-
atf etmek hiç doğru değildir. kaybolmuıtu. Muhabere etmek te ldeti Fransuva: - Kabul ediyorum! dedL fiği tercih eden kıral Ye kıraliçe 

Geçen haziran iptidalarında bir gün olmadıiı için kimse onun nerelerde ol - 7..arar yok, madem ki sen utanı- Biat uzun uzadıya devam etmlt. bu 
birkaç meb'us arkadaş ile Etimesut kö- dufunu bilmezdi. yorsun, bu işi ben yapar, hortlağı ka- i~ bittikten sonra (Ali) ilk hutbesini j. bu hareketlerile etraflarına kıy· 
yüne gitmiştik.Darada RumeJiden ıetl- Jak, onu böyle yıllardan sonra gö pıdan dışan ters yiizüne döndüriirilm. rat etmişti. metli bir ders vermit oldular. 

Kıral Bori• ile Prens Civana· rilip yerleştirilmiş olan çiftçileri gör- rünce kollannı açarak kucaklamış Öp· Dedi. - Ey nas! elimizdeki kitap bize hay 
mek istemiştik. Köye vardığımız vakıt mtiş, sevmf~tl. Karısına da: Günler g~çti, hafta oldu. HA.la Fran ri da, şerri de gösteriyor. Hayra san- nın e•lenmeleri kalbi bir rabıta 
muhtar ile baba ından maada bütün - İşte sana o kadar çok bahsetti- suvada gitmek fikrine dair hiçbir eser hnız ve ~rden uzaklaşınrz. Farıı.aları ve alaka neticesi olduğu iddia 
köylfiJerin kendilerine verilen toprafın flm benim Franaunm ı görülmüyordu. Gece kan koca yat8k o- eda ediniz. Kazanırsınız. Allah birçok olunmakta Ye buna delil olmak 
kifayet izliğinden 11 ikayet için Ankara- Diye takdim etmişti. dalarına çekilfnce dertleşmeğe başla- şeyleri haram kılmıştır. Haram edilen Uzere de prenı CiYanamn Papa· 
ya gittiklerini öğrenmiştik.Bu köylüler Jakın nfahtan şişen göbeğine rağ- mışlardı. Bu adam sade fuzuli bir mi- şeylerin en haramı, müslümanm kanı nıo mllaaadeaini istibaal etmek 
den bazılarının Rumelide kırk dönüm men Franıun h!ll zayıf ve renksJzdi. safir olmakla kalmıyor, her işlerine dır. Müslümanların bütün haklan ihlas Oıere biızat teşebbüste bulundu• 
kadar tarlası Yarmış. Orada her sen~ Yalnız şişkin alnı, kabank kaşları ve burnunu sokuyor, evi istediği gibi çevi· ve te,·hlt ile takviye olunmu,tur. MUslü ğu ileri ıllrülmekte iıe de bu iz· 
bu tarlayı ekerek geçiniyormuş. (Eti- onlann aiyah kemerleri altında üflen- riyor, canı her ne isterse onu yapıyor mantar, herkeefn dflinden .,e elinden e- divacm, bir mliddetten beri ltal· 
mesut) ta bu köylü iki yiiz elli dönüm mi.ş ateş gibi gözleri insanı çekiyor ve yaptırıyordu. min olduğu kimselerdir. Meğerki hakile ya ve Bulgaristan arasında cere" 
vüs:atinde toprak verildiği halde bunu ruhlarda tuhaf bir temr yapıyordu~ Kadın: ola. Hi~bir müslümanın kanını dökmek yan eden dostluAu tanin etmek 
kalı bulmuyor. Beş yüz dönüm verilir- Ama göz altlan çürüktü. Ye genç al- - Ben artık sabredemiyeceğim. Ya caiz değildir- Hepiniz vazifelerinizi i· gayeıile vuku bulduğu inkAr ka· 
se bunu her ene yer yer dinlendirmek nında vakitsiz kınşıklar, şakaklarında buna bir ~are bul, yahut ben yiissUzlÜ· fa ediniz. Çtinkü hepiniz mes'ulsünüz!. bul etmez bir hakikattir. Bu, 
l\e ·yer yer ekmek suretile ancak ya~ıya erken bir aabahın ilk ağarışluı haşin- ğü ele alarak onu kovacağım. Nutuk irat edildikten sonra herkes B l 
pil ceğlni Ö)Jiiyor! mı§tı. Diye ayak diredi. Zavallı bak, kafa· da rlmata b Jadı. Sebe oflu ile taraf· u gar •İyaaiyununun Yugoslivya 

Rumeli toprağı ile orta Anadolu Madam Jak en sevi r t L---·· .
1 

sını yeni bir fikir, bir halas müjdesi tarlan memnundular. diplomatlarıaa karıı bir zaferi 
t ~ d k' b f k k'" Jüt · ' m 1 e~umı e ı k · • • · · '~ · d I t 1 · · ••yılabilir. e>prar;• arasın a ı u ar ı oy erın ona elini uıattr 0 kfft h b be çı <arma ıste gıbı kaşıdı. Bilttin gece x enı ev e , on arın gayreti ile ku· 
ağ:ırndan işittiğimiz zaman hayret için- oturdular. Beraber :an.:til:~. ~~ta; oradan oraya dönerek düşiindU. Kalktı rulmuştu. Onların yapacakları iş, ken- Kıral Boriain izdiyacı, Adriya"' 
de kalmı~tık. görüomemif ineanlann bütün h t' kendisine vaktile gelmiş bir telgrafın di siyas<.>tlerlnf devlete yüklemek ve dev tik denizinden Karadenize kadar 

Merkezi Avrupa topraklanna ge1in· aralarına yule§mişti. arare 
1 

tarihini lastikle silerek düzeltti ve er- Jet reisine sımııııkı aanlmaktr. Bu saye- olan yerlerde yaşamakta olaıt 
ce, hiç şüphesiz buraları Balkanlardan Sabah d • 

1 
k te i sabah kah\·alb masasında oturur- de işlerini yoluna koyar, vaziyetlerini SılaYlan bir kıralın - ki bu dıı 

d h f . J'd' B 1 a ogru ayrı ır en Fransuva k ı· k .. h' t . . d' d.. lti b tak· d k h d. 1 ancak Sırp kıralıdır ı·daresı' al-a a eyız ı ır. a kanların ve mer-
1 

fi 
1 

. d . en ge ırmc uzere ızme çı ıne ver ı. uze r, ve unu ıp e ece a ıse e • 
kezi Avrupanrn topraklarında tabii SU• raı:•ra ~·blsayf ye kerlıkneb. a~et ettiler. Erte i gün telgrafı açtı. Bu kaynana· ri seyrederlerdi. bnda görmek emelinde olan ..,·e 
rette mevcut olan bu kun·ei namiye) e rahın ""ı n ran d 1 B~r hıradı vardı sının mü tacel bir daYetiydi. Dostuna - 26 - bu gayenin tahakkuku için çalı" 
bi . . . . n a ça y ıyor u. ır afta sonra . . S d' J 1 k r de :fenni zıraat usullerı ılAve edılfr- F d bi tel f ld uz.attı. Fakat o, yıne aldırmadı: Hazreti Alinın devlet riyasetine in· f&ll ırp ıp omat annın •u ut&J 

b 1 d ld d .1 k ransuva an r ıra a rlar. Erte p k • • . 'd' i b •. t•h 1 d d 1 h 1 - 1 · l-e ura ar a e e e ı ece mah~ulOn . .. .. 
1 

••• b'ld" . d d - e aJA, nzızım gı ın z en sızı ı ap o unmnsm an o ayı en çok ınem aya e ugrama arını mucıp o 
d • . sı runu ge eceıtını ı ırıyor u. O ası . . . O 1 h h ld B ... erecesı hakkında kolayca bir fikir edi- h 

1 
d A1• •• • k d' b . • bcklerım? nun olanlardan bm, Ebubekirin oğlu muıtur. n ar, er a e orisıv 

il b.1. aıır an ı. a§am uıerı en ı rıklcrı C b d' l".di . - . M h tt• H t• (Al. . . b ) d B ) · t t h" n e ı ır. 1 ~-ı..ı d t 
1 

·"" •tt'I cva ını ,·er •-· ~a senın uzerın· e me ı. azre ı ı) nın ış aşına e• enme en Ye u garıs an a 
e -..ı oe u a m ... a 11 ı er. d h' . F hAJ l f fkb 1 d . t n . b k d f t ... Bununla beraber buiün Balkanlar t . en ır ay geçtı, ransuva cı. a bek· ge mes , onun a e ermeıııl emektı. ı a van• ıra ma an ve a ı .. 

,.e merkezi Avrupa büyük bir ikt'ısadt •tu:on tenh.a fdL Tren gelınce her Jiyor... H:ıv·~•i (Ali) evine döndüğü zaman bü temenni ederlerdi. Çünkü siya· 
buhran içinde feryat ediyor. Çünkü 

81
• ;mankı mU~terıler, yolcular arasında • • • tün ailesi onu tebrik etti. Leyli. ile .eten kabil olmadığı takdirde b&J 

nai mamulata müşteri bulunmadığı gi -~nsuva da nrdı. Evde ona o~asını - Mehmet te bunlar aruında idi. Tebrlkl •uretle olsun Bulgariıtanı bu: 
bi zirai mah H\t ta t · u goeterdiler. Yanm saat sonra eskı dost müteakip Mehmet 1..ey1~ ile birlikte dutları içenine alabileceklet1 

u para e mıyor. mu ta bi 1 .. _ 'b' .1 . . . , • • 
mi harpten sarsılmış bir halde çı- sa~ rgf ~~ .e-r gı 1 mavı er gıyınmış bir kenara çekildi. Haanrn LeyUya il Umidini beslemekte idiler. HalbtJ• 
kan bütün bu memleketler kendilerini ona r • tifatr, onu f1tzla fakdlrl, Mehmedin İ· ki bu tatlı hülyaya mukabil bun" 
daha toplamadan umumi cihan buhra- ~yle daha rahat oluyor, hem köy çinde şüpheler uyandırmıştı. Hasan, dan sonra Yu;oslavya, Şark htJ• 
nının gelip çatması ile ne yapacakları· muhıtlne daha yakışır. DedL Havuza dair! LeylAyı fstiyecek olursa, Mehmet ona dutlannda Roma tarafından hl" 
nı şaşırmıştır. llk saatler çok tatlı bir mazi derhab- mukavemet edemezdi. lyisi, işi hallet- maye edilen bir millet görecek" 

Birka,. hafta eV\·el A k 1 n içinde geçtl Yemek te ayni şetaretle Beyazıttaki Haydar bey ha- mek n böyle bir nzlyete mlnl olmak- tir. 
~ n araya re en 'Jd' F k t vu•unun ha bire tamı·rı·ne O · 1 M h t Le Fransız Ticaret nazın Mösyö Flanden yenı ı. •_ a çoc?kluk hatrralanna "" tı. nun ıç n e me , .. yllyı yalnız Bu izdivaç yalnız Yuğosla\'Y' 

merkezi Avrupada yaptıiJ tetkikatını ::ır olan
1 
sozle~ ~i,t'p t~~enince ve cid- uğrafıyorlar. Her halde vaktile bulur ~uı1~~~ ona §~ sozleri söyledi: diplomatlarmı t•ıırtmış değıldiff· 

fransız heyeti vükelasına bildirmiş. mevzu ar& l"l" nce iki mektep arka ıağlam yapılmamış olacak. - . Y en senın burada fazla kal Ayni zamanda Balkanların siy•• 
Fransız nazırının mcrkezt Avrupada ik dqı arasındaki telAkkl farkları hemen Birisi benim bu zannımı: manı ı~temlye>ru~: Dışarı çıkalım. ~re vaziyeti de değiştirmiştir. Balk•"" 
t:sadl buhran hakkında verdiği malG· mey

3
daknab çıjktı. "h . . - Evet temeli sağlam değil- şe1dhfr1 . t'ıvd:ınndakı ıhtiyar kadını'\ e\İıte !arın istikbali tetkik edilirkeP 

rnat arkada§Jarını heyecana düıürmilt a , ur uva. zı nıyetıle. climhuri· dir, diye t~yit etti, çünkU Hay- g e ım e biraz konu~hm. bu cihetin de nazarı dikkate 
~ira harıçten ciddi t•- d yetçf, Frnnsuva mutaa ıp hır sosfyn- dttr bey sağlam temellerden hoş- - Hay, hay. tur 

•ure - yar ım lf ttf S . 1 ti .. dk f 1 1• h U Od" alınması zarureti hasıl olmut ~ı 
dilmiyecek olurı:;a bu memleketlerde k~ u' .. ermbaye~m zu hm nu an ıldça Janmar. Baksana Halk ırkaııo- •,e,y a emen kapıya doğru Y r u Bir Alman gazetesinin mutafl111 
tatükoyu muhafaza etmek . U op ruyor, urJuvanın asmı canı o u dan neye çekildi? ve ı,fehmet onu takip etti. te• 
örülüyormuş. Du vaziyetten ~:h~:= ğunu bağı~ ~ğrra S~)'l~!ordu'.. ~ "' 7.eki kız, Mehmedin maksadını anin ''Algemayne Çaytung,, gaıe · 
ıazı fransız gazeteleri bu memleketler .... Ev sahıplerıne tahıl sukut du uyor. lsnlaiJ Hakkı Bey mrstr, Mehmet onu kı~kanıyordu. 01'lltn •İnin Bulgar lnralının jzdi~•eı 
çin mevcut mukavelelerin tatbikı hu· Soy1enen ~ylere aldırmamak nezaketi Tanıdıklarımdan birisi anlatı- kin onu belki Medineden bile uznt•'aş- hakkındaki mütalaası: t· 
usunda itilflf yollan aramak lilzumu- ile ha§ salhyorlardr. yor: trrmak ,.e emin bir yerde bulnndur.,.nk Musolini irat ettiği son ·PW" 
ıu hatırlatıyorlar. Diğer taraftan lae Ertesi sabah salona inen Fransuva, "Şu Profesör lımail Hakkı be- istiyordu. kunda muab~deleıin {etkik•r 'll 

ıktısadi cihan buhranından daha az mU ~rkada -•111•11M- "''!':"":-·""••Mttını••~•ııııınıı tkiıııi ayn ayn ihtiyar kadmın e"! '<' zumu~dan bahsetti. Mos0u~~-
•eessir olmıyan Türkiye hakkında Os- 'ki d..ıı:.~ dolaşır~en ~ozUmOze .el~ndc ye hayret ediyorum, diyor, Serbes vardıklo.n ıaman bu meseleyi evvel! gayeaı, her halde alp hud ·ı· 

•• • • 1 ~ırmen, mUşten arıyan fesh hıra- fırkava girmeden eni ne nazik Le 1~ tı. d h k -'• .. .. bir p;ıı manlı duyunu mukavelesının tamamen dam 11. tf TU ki . _ J Y u nç · rın a a sı:uıga ugrayan ·ıdit· 
tatbilnnı i temekten geri durmayorlar! lapta I§ • .. ::..:. yedekı kıyafet ınkı· ve icabında mutevazı bir adamdı. - Dinle Mehmet, ben bu ~hirden lettn hakkını tanıtmak dci111•110 

nna r""l§nıen hlll başında fesi mu T d ki d 1 kl k lht' d O · t"hd f tt' .. · ~· "" Acaba fransız gazeteleri merkezi Avru hafa ed b . anı ı arına ve ost arına uza asma ıyat'ını uyuyorum. ~t, nun ıı ı a e ıgı gaye, llİ" 
za en u adamın hır Türk olma- k · i b' • ·d b·1· · ~ Ş k d 1 ti - · eoınu padan bahsederken yalnız fransız siya !il ihtim li i dU .. arşı ne samım ır Yazıyeti reye gı e ı mm. ve ar eY c ermıo m tJe 

etine \'nsıta olan kiiçük itildf memle· tık. B a ; f ~u~erek yanma yakla§- vardı. Şimdi onu Taksimde, ya- Bu sual Mehmedi biraz ı:ıa~ırth. Ley yetini kazanmak ve bu sureııı· 
ketlerini mi kastediyorlar' Bunlar fJe il ı;;'~ a e;;.nğıl ~asıl hbir mülAhaza but Voyvada caddesindeki fırka lanın zekA~ı onun bu !malinde besbelli ltalyada nufu•un fazlolıışrnas ele 
buhrandan mUte~ lr olan. diğer mem- tı e ";.u b a baza: ı 7uv.e er ~r~!!& ik merkezlerinde görmek, konut· idi. Fakıtt Mehmet. hfcıılf'rlni yenerek ce dan aıkışan halka yerlefec 
leketler arasında neden dolan fark sa d u i~; ' ~:t edhdıgı. bir mak, hatta kendisini telefona vap "erdi: yerler temin etmektir. h rb• 
görmek istiyorlar? z:;mtean 

1 
a d bf1dt1:ein e naakıl ?'a~ti - Hazreti (Alt) nfn evinde mkıldınız Kral Boriıin izdivacı, 'ı11 ıı 

n m n e e .... n sorma ıstedık. çağırmak Monako prensinin hu mı? umumi neticeıinde mağcur 0 

Eski Sırbıstan topraklanndan reçer- Fakat kendisi Jle konu§amadık. Bütün zuruna çıkmaktan dada müıküll,, _ Asla 1 validem, burada öldii, ha· B 1 ·ıı k ti' bir b•"'
1 

ken zihnim bu gibi mUJAhazalarJa m~ suallerimize karşı: Bence üstadın bu halini hot k u gar mı etme llv~e ~ e k•d'' 
gul idi. Bir aralık şimendifer bir istas - Türkçe bilmem, vallahi! ben boş görmeli. Çünkü, malum ya, onun bam burada maktul düştii. Gördüf?üm y•z_:ındlırdı· ltalyGa şımddnıy eliııoe 

d d d man7Aralar heni çok yordu. Buradan ogu• avyayı aıp a (f' 
yon a ur u. Burası (Ni~) idi. Şlmen- nağım ?,. kelimelerinden başka bir ce- hrkası demokrasi ile mücadele çıkmak n hirnz daha sakin bir yerde bulun A ti k ile •ıl.ıftı 
difcrin yirmi dakika kadar bckliyecefi vap alamadık. ediyor. an • r~avu u ,1,tı' 
nl anlayınca indik. İstasyonda birkaç '1--'·· :l'nUD yaşamak istiyorum. ro~du, şımd!de buna Bulgıı 

~ .A.6uH ~ ..,,..._ - Başka bir ~ehep ~·ok mu! ınzımam ettı. 



lngıliz DaTülfünun hocaları kadın düşmanı 

Darülfünunlara devam eden kad 
... · d~~j~~t y.~~~ı·i . 
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Avrupa bize emniyet ':ı~~~:!!.!:.!i~!!~~1:. için neler söylemiyorlar ? 
şadrklan her muhitten, lngilterenin Fi Knle Ziya Molla 1 

listinde takip ettiği siyaset aleyhinde 'clerı'nde, Belçı'kalı p1 oLesörD. haylı· geride Ey talibi ilmü marifet. Malum ofa ki 

etmiyormuş! 

protestolar yağıyor. Bunlarm protesto .14 f I giler çoktur.l\lemurlann maaşı had-
' ettikleri şey, Filistine yahudl muhace- b L k 44 l d b ğ [ f den efzundur. lşler kötüdür. Sermaye· 

retini tahdit ve Fflistinln asıl sahibi<>- lTQrcara TeZQ et,, l')'e a lran ar Var • dnr Avrupa bize itimat etmiyor. 
lan araplarm bir parça nefes almaları- Kadmlann Darülfünunlarda koca 8 • Stevart Or ~u seklide söz sCJyleml~tir: Stanley Best, şu sözleri ~öylemiştir: Sizin anhyacağınız Ziya Molla me,_ 
nı temin ed.en bazı tedbirlerdir. . ramakla meşgul olduklnnnı söyliyen "Bizim Dartllfünumuz yavaş yavaş "Bermingham da kadınlnrın. mUhim hur muhalefetin apte~ şartları gibi ~I 

Bu tedbırleri protesto edenlenn kfm Belçikalı bir profesörün sözlerini kayd- kadınların eline geçiyor. Kadınlar er- bir mevki yok-tur. Onların imtıhnnlnr- şartını nnlntlyor. Bu şartlardan <lor
olduklarmı ~nlamak olduk~ mühim etmiş hu mfinasebetle bizim profesörle· keklerin seciyesi üzerinde ~~ddi a~.iz da daha çok m~v~ffak olduldım doğru- dil f d~ biri dışındadır. Biz gelelim şu 
bir meseledır. Bunu yahudıler mi yok- rimizin de ne düşfindüklerini anlatmış- bir tesir icra etmişlerdir. Bızım Darul· dur. KndınJar ıçınde kelebek hu)lu o- dı~m kı 1.;nrta. 
~siyonistler mi yap?'or? Bunu tetkike tık. Son posta ile gelen Londra gazete- fünun sosiyetiıniz, kaduılar üzerinde l~nl~r da vardır. l•'nknt bunlnr da Dn- Scrmaycd~r Avrupa .bize emniy~t et
l~zum vardır. Çünku yahudi ile .siyo- leri bu meselenin orada da derin bir 8 • iğfalkar bir tesir icra etmek istiyen er- rülfunun hayahnın yeknesaklığına mn- miyormuş, J:.ız ona emnıyet vercmıyor-
nıst arasında fark vardır. Yahudılerin laka d d ğ .. ter ekted' Pro keklerden n a . feyİ erkekler Uzerin- nf oluyorlar". muşuz. 
ekserisi siyonist değildirler. Belki Av- f .. luyanil ırt '1 bın~ gosb m 1 ır. daJr de deneyen k"::Olardaa nıütettkkil- Glasgo DnrUJfünunu namına Robert Hiikumcte, inkılap fırkasına her şey-

'k d ki h dil ri •·-- csor er e n e eıer u mese eye a M .. 1 . .. 1. 1 bil' k ' rupa ve Amerı a a ya u e n e.ru:ıc- . . . . Jon dir". uray şu soz erı soy ıyor: den dolnyı kızılır, dene ır ı, 
risi siyonistliğin aleyhindedirler. SJyo- fıklrlennl s?ylemışlerdlr. Doktor · .. namına M. "'GJasgoda kadmlar erkeklerin ynrısıl "-Bire efendiler beni neden meb"us 
nistlik siyasi bir tesekküldür. Bunun Kerşo :1u münasebetle şu beyanatta bu· Mnnçester Darulfilnunub 

1 
r· kadardır. Fakat mühim bir rolleri yok· yapmadınız" 

· :. 1 uştur· Tomaa Kelli ıu beyanatta u unuyo · r" • ·• . . hedefı. bir yahudi yurdu tesis etmek, unm • d 1 tu • "- Neden bir camıler Inhıs.-ın yapıp 
FiJistim', bir yahudi devleti vücudc "Kadmlnnn Londra Darülffinun ha- "Mançesterde erkekler ft ka ın ar Aberdin Darülfünunu namına Alma ta heni meclisi idare reisi naspetmedi
getirmektir. Bu itibarla yahudilik ne yatında bir mevkileri yoktur. Erkekler tam bir müsavat içinde yqıyorlar. Fa- Mater gn..ıetesi başmuhnrriri şu sözleri niz? 
sfyonistlik ar~sındaki ilk fark, yahudi- onlara fazla ehemmiyet vermiyor, fa- kat onlann hakkındaki ftıdrler IOll de- siSyliyor: "- Neye şehir meclisinde olsun bir 
Jiğin dinf, siyonistliğin siyast bir teşek- kat ara sıra seviştikleri oluyor. Kndrn· rece zıttır. Bazılan lehinde oldukları " Kadınlar ders esnasında fena t ir- azalık \'ermediniz.. 
kül olmasıdır. lan istihkt\r etmek adet ise de, bizde halde diğerlerinin siSyledlklerl kaleme ler yapıyorlar. Onlann yüztinden bir "- Camilerde neye kandil yerine • 

Bu ~ teşekkül arns.nda bir nevi onlan istikkar eden yoktur. Onlara te. alınır gibi değildir. Bununla beraber f. takım kıskançlık iskandelleri oluyor. lektrik yakıyorsunuz. 
zıddiyc • bile vardır. Sebebi, siyonistJe- hammül ediyoruz. Çiinkii içlerinde te- ki cins arasındaki münasebetler umumi Bunlar içl~rin~e DarUlfilnun~ erkek nv "- Lisani Azbülleyanı arabiyl neden 
rln bütün yahudileri dini bir cemaat hammiile değer bir jkisi Yardır." yetle iyidir". lanmak içın hır saha telakkı edenler lisanı resmi diye kabul etmiyorsunuz. 
hal~nden ~ıkararak siynsr bir cemaat Edinberg Darülfünun namına M. Bermlngham Darntfünunu namına vardır, Te bunlar artmaktadırler." •-Neden mekteplerde mecelle, ma-
hahne getınneğe çalı~m:ılandır. raklı ilmUhal okutulmuyor • 

. Yahudilerin ekserisi ise siyasi birce Bav,veranın Lokrestva Borciyası Mısır Başvekiline ·-Neden darUlhıffaz açılmıyor .. 
maat haline gclmeı.ten cnd§le ediyor- J 'J k "- Neden kadınlar saçalannı kesip 
lar. Çünkü bunlar böyle siyasi bir va- b b h SUİ ast erkek işlerine karışıyor diye 90ralablo 
ziyet a.-tklnn ta! •. de her memleket- A a nı a asını ze ı~r Kahinden Tcymis gnzeteıine lir. 
te din hür.riyetind n istifade ederek sn- .- ' • bildirildig~ne gö Mı'1r B .. ıve- Fnknt Avrupa bize itimat etmiyor. 
ir vn ndaşlarll'. hu .uk ve mükellefi- k d kili Satkı paşaya bir suikast Kabahat hükilmetindir demek lspaglcl-
yetlerd~ m ·; .. .,vi o

1
I"aktan çıkarak hn- 'iJ en a ) n yapmak teıebb isUnde bulunul- Kabahat hüktimetindlr demek iagoci-

rfçte bir takım <'nt ller takizı eden, o e- J muştur. BaıYekilin tskenderiye· ceği işler değildir. 
mel: re hizmet eden, .. nni Filistindeki den Kahireye gitmek llzere bin- Avrupadald sermayedar insanlar bl· 
yahudi yurdu he -··

1 yaşıynn siynsf Ad J h d •• •• - - t k T ·ı 1 k d ze itimat etmiyorlarsa hüktlınete bir de 
ekalliyetler teHikki edileceklerdir.Bu gi a et UZUrUD 8 YUZUnU Or ere diği tren anta 1 e 9 en eriye fa daha itimat reyi nrmeliyiz.. Çünktl 

hı sıyasr ekalliyetler, her yerde şüphe bulundu. Bu meraklı muhakeme araıand• hathn bir yerinin sıs- doğru yolda yürüyor demektir. 
uyandıa .. lar, ,.e içlnrl" yaşadıkları kOimUf olmasından dolayı bir Avrupa kimi sever, Avrupa kimden hot-
rnemleket için atılması icap eden bir devam ediyor •aat beklemeye mecbur olmuı· Janır. Bunlar, mecellede, mızraklı ilmti-
Yiik sayılmışlardır. tur. Katar nihayet diğer bir halde, Karabq tecvidlnde mestur de-

Esasen yahudiler aleyhinde, hissolu Almanyanrn Aosburg mahkemesinde hatta ıevk olunmUf ve yoluna ğildir. 
nan esrarengiz şüphelerin henilz yntış- çok meraklı bir dava görülmektedir. devam edebilmiıtir. Sermayedar Avrupanm kimi .evdiğl 
ıt\adığı bir zamanda yeni .şüpheler u- Dayanın kahramanı Frnu Anna Lutzen Havaı Ajansı bu haberi teyit malQmdur: 
andrnl~ası ~m~m yahudıler ~·ırafın· be~er, Bouycranın Lokresya Borcıya- etmekte ve zabıtanın BerketUs- Hindistanm haraca veren AJahana 

lan tasvıp edıl~ıyor. Bunun içın, dlnf sı diye şöhret bulmu§!ur. Bu kadm ana aaba'da hatb sökmelı: için kul- sermayedar Avrupanrn en büyOk başı 
lr cemaat hnlınde yşmnğı tercih e- ve babasını zehirlemek, çocuklarını 'Ve )anılan iki bUyDk anahtar bulun- lngiJiz kıralı "dayı..,. der serme,yedar 

len yahu diler~ . ~iJistindc bir yahudi dört kişiyi zchirlcmeğe teşebbüs etmek- duğunu bildirmektedir. Kendile- Mısırda kıralı sever, Türkiyede Vahded 
·urdunun tesısını vadeden Dalfor be- le maznundur. rinden şüphe edilen iki ıahıs dini. KAmil Paşayı, Boca Sabri Efen· 
·nnnamesinden memnun olmamışlar, K d hke ede b!tmnı ~" o- tabarrı· olunmakta imif. Bu sui- diyi, Sait Mollayı, lranda Ahundu, Af· ' tta F'l' t' h' t t k · • n ın, ma m """"" "'O~~ 
ın 1 ıs ıne ıcr.c e .me · 

1 tememış· turmuş ve dört çocuğunun kin ile par- kast teıebbüsDnden baıka Em- gnnistanda Bece Sakiyi, Çinde mtirted 
er ve tavattun ettıklerı yerlerde kal- 1 .. 1 ri den onu boıaayan kocas1- babe'de dahi telgraf telleri ke- Şin - Kai. Şeki sever n onlara itimat ,, ~ t "h t . 1 d. ıynn goz e n , :ır 

agı ercı _e mış ~r 1
•• nın gayizle tnvırhmndan, halkın mut- ıilmiftir. d r. Çünkü onlar sermayedarlan 

. Buna ra~men sıyomstler yahudfle· hiş bakışlarından sakınmak için yiiZO· memnun etmesini bilirler. Sermayedar 
n lyi ~raıt altında yaşamadıklnn ve ne bir mendil bağlamıştır. JAN JAK RUSSONUN Avrupayı memnun etmek ne demektir? 

~fiil içtimai haklardan mahrum edil- K d if d ·nde şu sözleri MJylemlR- SANDAL YESI Bunu tanzimat ricali bilir, ittihat 
'ıkJeri muhitıerde bulduklan dindaşln t' • a ın a csı ~ On sekizinci asrın büyük simalann- ve Terakki ricali bilir. 
rını muhaceretc sevlcederck dünyanın ır • ., 1 . 1 d H dan Russonun hayatında kullandığı eş- A a ..... rmayedarmı memnun et. 
'en • ··c 1 ah . . d b'l - Annem c geçmem yor um. er _, __ A bi k .• 

1 
. d \Tup ...... . 

. gın ve nu uzu y udılerın en; ı · d. d k y ek - a. ı- 'Yl'Upanm rço muze enn e k 
1 

·n tanı.lmatçı gibi glimrilldeıi a~ 1
'.1888 lngilteredeki yahudi lortlnrdan gUn ~nvga e, . .1~~d~ • he;m y ~ hıfsedlllr • .BazıJan da bUyük zen~lnler ::k, i~tiyazlar dafıtmak, kaplttll'8yon 
>ır~oklarmın yardımını temine muyaf- den, ıç~ek l u.zu bv şe ediyorduk. tarafmdan tesis edilen hususi müzeler- lan ihya etmek, yemeyip, i~meyip 
rak olmuşlar ve • .ı.;tindc araplann den mutemadıye~ r f pi§irl· de Aldanmaktadır. Bu kabtıden olmak h k İttihat ve Terakld gibi 
:nevcudiyetinl tehdit edecek bir vaziyet Annem :emelden °. ka a~a: ._ «zere Krakovi §ehrindeld Çartarisko araf ~e;ıea~ müstemleke haline koy 1ılrnrşlardır. yordu kı, onu ~edıkçe anıyoı naüzesinde tunçtan mamul ağır bir san m: e e .. Ytemleke olmak için mııbare-

Fakat yukarda söylediğimiz gibi bu dum. Sonra bily~ annemden bana ka- dalye görülür. Bu sandalyenin üzerine : • v~ mu~ demektir. 
\~Yet asıl yahudi •• ütlelerini memnun lan bir yüz isterlın vardı •. Bunlan ha- (Jan Jak Russonun sandalyesidir) ke- e~; gırme d ra başka nasıl hO§ slri-
trııemiştir. na. vermek istemiyordu. Bılhassa onun ibneleri yazılmıştır. Tun~tan sandalye. .. e~maye a 

Dunu neticesi _tarak lngiltcrenin pişirdiği yemekler berbattı. Bir dn n1n üstü kaldınldığı zaman altından nulcbıJir. d 
1 

t ek ı.a.. 
~ilistin siya~ctini tadil etmesi üzerine oüphelendlm ve sordum: eski samanı dökülmüş, köhne bir san- Serma~e ara emn ye venn ~-
sı.ronı.,L son de4 .. ctlcndikleri _Yemeğe bir şey katı~tınyor mu· Frav Anaa Labenheıırer dalye çıkar i§te RUMonun sandalyesi memleketın kapılanna şu levhayı ... 
halde asıl yahudller _,:., .mlstlerin mnğ. sun? , ı olmasmm çok JDuhtemel oldafaliu DA· budar. mak H\zımdır: . 1
flhiyet 1 d h t ld . _ Hayrr dedi. ve etmi..+i• "--'-~-L- --....:b• i dl Bu memleket müstemlekedlrl O za. 1 e .... a arın an oşnu o u , s-........ ~ ,_nmuı. mu~• ır prense n r. h t h t 

1 
t d 

1 at. Kadın bundan sonrn hrçktra, hıçkıra Daha IOl\J'& kad.mm qDd tara.fmdan Bu prenses Parise seyahat ettiği sı.mdn mnn ra n ' ra a emn ye e er er-
SJJıonı .. 1 •r, ort.-ıı.=:ı veh·eleye vermiş ağlamağn başlamış, hakim kadının 24 ifade nrerek: Rumonun sandalyesini bulmuş ve san- • • • . 

olnıaıa'nna rağmen asıl yahudfler de yaşında olan en büyük oğlunu isticvn- - ~im kanaatma gire eanl ba b. dalyenin filhakika Russo tnrafınd~n Fakat Ziya Molla rahat edeblhr 
:Slertnı duyurmağa Te bu hakikatleri ba mecbur kalmıştır. dm degil, onan bUytik. ofludur. Çünkü kullanılDU§ olduğunu dair lüzumu mık mi? . 
Y~.ınefe lıaşladılar. Kadının oğlu, onun annesini büyük bu ~ocuk anneelnin clÜfm&llldır, demiş- tan vesikalar topladıktan s~~ra. snn: Iste.rse hır mektupla senelerce, A•· 

l'aJ .::ı .... 1n anlaşılan es:uıh bir nokta, annesini ve büyük babasını zehirlediği· tir. dalyeyi satın almış ve muzesındekı rupa bı.ze emniyet ctntlyor, aman emni-
·lld!liğin ikiye .... r..llş olduğudur. . "ylemiş ve bunu para icin yapmış Muhakeme deftm ediyor. kryınettar eşyaya iHive etmiştir. yet etsın diye ~ırpınarak caddeyi boy· 
l\tun k nı 80 

' " 1 "b"' 11 ' sn a kak ki bunların biri ötekini ı--b lm tı . ayan o ur mo ayn sorsun. 
tU!.li-·· kt' R .. 1 ff k ı k • b •• t •• •t• ki• • tan §U .- atı a 1§ r. S. 'l:. Olaca~. ce ır. a.;gı m n muva a Bir mem e etın u un vesaı J na ıyesı Kısa tuldeki elektromanyetik mevcc-

ka d b'lnı tnkip etmek her halde mera· 
1 

d k d et nakli hususunda son za. 

efer. O. R. B • k"' k d h b • d er ~n d u t~rlü türlfl istifade edilmek ~ese MIRNA LOY ~ 
B1R 1Z ) r a a a e p ır en ::.~;f~A 5 - ao metrelik mevcele; @ Pek 7akında (O 

Reaı~·· AH rocuttan geçtikleri :r.amnndn derecei ha ~ Ş E H V E 1 ~ AP 1 ~ dl ~ 
(iL '""'Ay Matbaası T. L. Ş. nden: d d ı b•ı• • ? 40 d k 1 &!'fa Şarkılı ve sözlü fılımın eW"U -~ıbtli s k) ·ı . b' ] k uru ır mı rareti 39, ereceye çı anr ar. !!JJ'G' 
lll~llıııa 11~~ni n.::r~ y:.:m ır i~~e~- ur a } e Bir bakır çub~k va ıtnsUc, cercynn r· $@~.~~~@§:~~ 
trı.ız badema -n :1 r ~ tı geçmemış olan ıamba1an yak:ır1nr ve l 4 Pıyadeler ~ 
Çtkal'nıaınağı ,;:tırıı:a y,. n;ecın:smı •• d . . • S J•h M 8 bu mevce taze sütten geçirilerek baktc· " 1918 Şark cephesi ~ 

nu rııecrnaan b·~ a ~L~ : le- Fizik mu errısı a 1 urat . riler kAmilen imha olunur. Bunun üze@ Ernst Johannıon'un ıahcıeri ~ til\ ın M IA sermu nrrır . "t Udd t (S 
4 

) U F ~ 
hll ~ ll~§r~ilec-eği anlaşılıyor. Şirketi· " • k A d diyor nne su uzun.~ e O, O g n nıu- tamamen r~nıızca ~ 
M &ftt bu )I~ ti ı•k d 1 d ım an var ır " hafaza edilebılır. sözlü fihm. ty,ı lnl\ ....... ya a a "' a ar o ma •· . . @ 
~ 

1 
~iın iltibasınl\ mahal kalmamak Ü· ~anslann haber vcrmış ~ldukl~~ı Pek yakında t». 

t! e.rı~rı ammeye arzediyoruz. Geçenlerde bir aja.ns telgrafı, bir lunan bu. habe~ Uzerine fen adamlan- hadısede de bu nevi nıevcelcnn m~tor Majik ıinemasında ~ 
lt ltesiınli Ay Türk Limitet Şirketi., alman şehrinde nşkeri mane\Talar yapı mızdan bır zat ıle konuşmu§ ve ıaz.ete- manyetolannı tevkif ettiği anla:.ıh}or.. R .. •• . p ABST ~1 l'e~U Ay mecmuası hariç olmak üze- lırken civardaki bütün motörlerin dur- ye yazııuştık. Bu tecrübeler uzun zamandan. bcm Ql\.@.:Jı~r • ı;m~Qi.\&ai.4 
de\> ılcUDıle neşriyat ve munmeUitına duğunu ve herne kadar çalışılmışsa da Dün de bir muharririmiz ktymet1i ilim ve fen !Hem· .de mevzuu bahıs o~:@~@~@@@~~"&"~ 
l.- aı.ı edece.ır.ı d 0 · 1 · 1 tilemedı'gyı'nı· ••ncak mar. v.ralann hi makta idi. Manyetolan bakır veya al ı FERAH SiNEMADA "Ub ti n en m essesemız e vu- ış c ·~ ' · F' ik .. d · ı i · d Salih M t · ·· · 
tat tılacaıc kiffei muamelat ve muhabe- tamında motörleri tekrar çalışınağa ha§ ızı mu errıs er mız en ura nıinyom gibi madeni ~rflar dcrunul' Bu akşam büyuk gala gece1>ı; ma&•· 
t. IJtda (Resi 1i A ... -tb T .. rk 1 d ~ b'ld' i.;:ıti Beye tesadOf ederek bu hldiM hakkın· bulunduraıak bu te!'lıre karşı koyı 1 zam program: Mehter takımı, 'ar)'ele, ""lllli•- m y .illi& aası u a ıgını 1 ırm :ı.- • • ·r· s· 
~tll;=t ~irketi) adresinin vazıhan gös- Yeni bir keşfe işaret ettiği tahmin o da ne dii§Undfiiünil llOl'mUf ft üstat· ihtimal dahilinde olsa 1ıerektir. l ıyatro, mcma \'.s. 

tsi dıeınmlyetle rica -0lunur.. 
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52 8 
124 
196 
368 
461 
546 
552 
662 
770 

1073 
90 

303 
323 
372 
389 
420 
445 
517 
541 
558 
595 
614 
6341 
~46 
852 
985 
993 

2068 
81 
37 

':!68 
380 
41 
493 
526 
632 = ~ 851 
859 

3048 
96 

152 
158 
161 
162 
448 
7484 
n1 
802 
837 
856 

4048 
119 

Dünkü keşidede kazanan numaralar 

171 
188 
226 
308 
323 
344 
445 
5 
600 
636 
724 
868 
9()3 

5014 
036 
062 
()95 
212 
290 
305 
415 
549 
560 
789 
860 
919 
955 

6134 ıoo 
249 
25 
313 
337 
575 
858 
876 
888 
912 
989 
998 

7052 
244 
289 
51 
604 
607 
662 
724 
740 
813 
848 
857 
943 

8067 
093 

Fatih İtimadı Milli bayii Burhanettin Bey listemizin gösterdiği ikramiyeleri biletlerin 
ibrazında derhal tediye edecektir 

815 ~u 
82 60 
929 80 
951 300 
991 125 

57158 80 
276 60 
348 80 
485 60 
527 125 
535 80 
659 80 
679 125 
824 60 
825 60 
885 60 

58028 400 
135 60 
219 60 
355 80 
414 60 
420 125 
467 60 
51 60 
612 80 
67 125 
809 1000 
825 60 
CJ75 60 
931 125 

9031 125 
59 60 

119 60 
142 60 
396 60 
51 80 
670 80 
716 125 
7 60 

60 

• Valat,, ın TeJrllcuı ı 10 - Ne bUi1i ....... ,_ iti bil- de cimin bir mlnnetta•bk • • •• BULGARISTANDA T0RK ' 
,lltme Billlda -- ....... J.Ol'Cla. MEkTEPLERl 
- 11bi .-ı '*"'elti. ~ - Yaralı liıohma W'lidma; ma· :a.Jsar matbaatmda okudalm .. 

• dilmi ua .. eltiı IUllD lltOne ko7! n, .. ilene Balprlstuda Jılnek Ttık 
- Sml ~ .... - ptarliıııııb Altcm al lml111111 aaGDc:leW ma• •ikteplerl n.ıldatmbk J'ldnd• -

......_.. clellWik ld- -.,,. lm).da. lama..-. 
. Ya•nı Peter Bolt G;lndl ı..m. Mr l8J: ..,._... Jem&rDlne ilitarda hahman insi· ---- 1 
~ Yavq Y.Yaf eler- Aaton bir 711dam daha aldı. Sem dl. Oaı.. ......_ cl&mdltlL Pi- 11s timdi arbdatJarile k ınafl«VI"' MUAHEDELERlN TETKiKi 
mam lreailiyordu. Sandalyeainclen ra aa iatedL Ceketini arkumdan p- klllDI L--1-.-1.1- ctaı Yam BafftıkDl M. v..-ı.-. 
a,,m, ,_.. diftü. kardılar. G&nlelinin kohma UTa• PCl*!'"•D lllUpY- IDel- - Ne prl aecel demin aldmı m-W.lerla tıelktk oıu .. _. ~ 

Otaranlardan biri abldı. Ona cidar. Bir havlu ile biletini uktılar. pi a&.lial)w' fabl !""°"'ite d~ Wr ..ı ..wt acaha ba sece ..,W tar oldafma• m"M& "Pollt1m• P '"' 
bdta. Kaldırdı. Hızla aantı. Aaton Alton uradan blldı Bir •a_. rin cimin bir f87ier ·~ .~ A~ _,.,_ ~ ~ ~. 
wald ölmüttfl. Kollan ve bacaklan ya aiderek obada. Saloa artık _. ~ ~ ~- ............. mıdır! _..,.__ ~ 
Wr laaldaJllUf aibi en afak bir te- tat mamarumı ahalfb. H..ır.. lro ld ~ ~M-m .... ;,ile * •ı ... AmdatlarmClan hirl cnap ...- MAKEl>O~lJLGj.Jl 
ma•la aallamyorcla. Benzi uçmut, DUfUYOI', sOllJor, takalatıJ.m, balı neddehilircft.alib daha clb . . aır,.. •p~ft11ta. ~ -
~ kapanm11tı. . Hali pek .t.; np çaimyorda. • • . --icb:t ·J:! • ~Bir IJi - Peli ~. oldafana •nnet• mWw ıtrmefe moattak olaa lılıf 
~luia bezeauyorclu. Gem1e1 Aa~a ~Ti ecl~ lnsilislar de ~boa ';a.... ,.=af D.nia ... INWll. :Vana bile her halde ı••Hle BaJpr ~ Sofilo baftllsbade f#ll.fl# 
l8piıto kokuau almak için aiaım yeri~ ~tmitlerdı. Sildba ~inde, J nleaenlerden delil! alrtlnmup&r. Komltelerta ~ 
lrokladı: tek bir kelime lmaapnaclan ~ laa ımal ,_.. J.aftllcrm- pli- Aetomm pleri yine dahnqtı, alllJ'U k17ltller lalktmete tlahaıl lld' 

- Bu çocuk aarbot delil! diye larclı. ,_., lhl..t mi ..-ıa--'ln-al.,.. "Bu ,mi wlenenı.den c1etiJ I" n,.t etmlflercllr. Jadarma ___... 
1-la'dı. Çabuk bir aıra ptirin. Ya- Ne botta bu manzara. EYet y&• da. dlmleeini itilince pyri ihtiyari a- rba takibine bafladıtı sibl laad•_. 
brabm Gatüne. Bir de mendil. Bü- pmak iyi idi. Ha1at ıüzeldi. ~.,.. Komtma lnc1Bs19! timdi ~ zan amı içiai çekti. O da m6klJe- bpDama1an ıp.ı de la•d11t kıtaatı -" 
illa bmm kaybedecek. hane dlfemeaine alattıiı ~ MJrCaekle -~iLt--uler. Ne Pl'!P _,. bnttn 'fbe edO•ft" dcWI Wblrı. aJıall1ll 

Saıa.daki bütün miiftmiler PY damla kan .A.toımn ~ ÇoCWlda k 8a ~ airip - EYienen erkekler içinde Bert tır. 
il tabii bir hal olduimnı anladılar. deiiftirmitti. Hapı kadıma ela ol· ~ adamlarclan clelD her 6 ft Frimanthlar pek uclD'. Bir ço-
Y •iminden lamıldıyamaclılar fa· • ıüzeldi. e. ._ .,. la madenı-den, uzak çiftlik· SIRP GOMROKLERI _ ,.... 
Irat auatalar. Ellerindeki kadehim Meyhaneci temiz bir hale mua .!;:. d 1.. ~ M..0:-ecl~ lerden pldiler. Ya ıimali f&l'lddeki Y...-IaY7& matbatmdaa .~ 
Ntn lann üzerine bıraktılar. 71 ailiyorcla. Aaton yiyecek iatedL ae lardr. e YI • Selektonlar yahut ta albn arayıcı• im,. ..-te81nde, Yapel&Y7& b~ 

Alton ura üatüne yabnlmıtb. Karnı açtı. Kendi.ini pek balaiz ba yor lnslJlslere '- luıdır. Velhuıl decliiiıai aibi yer- aba, ahire flatlamu )'lbeltmek _.. 
Oç ıemici etrafım çevirmitler, ui· luyordu. Sabahtan beri aizma bir ~==:;-tayfalara -= '-ine sitmek için azan bir yolcu- ille sflmrtlk kaauauda dm ı....-
rapyorlardı. Sel sibi akan kam dur lokma ekmek olaan koymamqtı. zemiy:lardı. Kim bilir helki de ma lak yapacaklar. Binaenaleyh ba ıe dll&& J&Ptıiı olmam11fhr. 
clmmak iatiyorlar, eline pamuman Jambon, ~-- Ye bira ptirdi- klnht ldlı.-. ceJi aylmeu aeçireceldene benim TORK SPOR 
yapıyorlardı. Biriai elinde tuttaiu ler. . • y maelial bitirdi. Kendine mmi· fikrim, banan aebebi, yalnız at 0.- Badn pku '1lnd .,_.. ..,aa:f' 
)udaktaki auyu yüzüne serpiyor· Sal elım ~anamadıiz için ma yet vermek için ,ayle bir kuvvetli· ttlnde ftY& timendifer içinde ba- :e. aulwla ı.taabal, Jsmlr, ~ 

Aatıon biraz aonra ayıldı. Göz- aa komıuau Jambonu \;uerek oaa ce ailkincli, dotnalda. lanmalvmdan olacaktır. "A:mıpadakl IOD ~lanll 
lerini açtı. Doiıularak oturdu. Şat- yardım etti • .Aralarmda ahbapbk - Ciıara icer miain delikanlı? lqilislerdea biri itim etti: tafıdlltile beraber bir~~ ili' 
km tatlan etrafına bakmıyordu. batladı konuıtalar. lnallblerden biri dpra uzatıyor - Yok canan, yeni wliler he- kat JUl)ar var: ~ 

Gemicilerden biri, bir kadeh via- • • • da. Aldı. Tetelddır etti. Yiae om men yola çıktılar mı aamyonaauz? o,,,.,. Beabn'ln ...,_., ,_,,.,. iJt 
ki maltı: - Tefekkür ederim. Siu ah- ciprumdaa ~ Zannetmmı. Onlar timdi birihirle- tlu YMap'111 ,..,,,, ~ ~ 

- iç arkadat, dedi. iyi ıelecek met verdim. Yapbiom iyiliii hiç Owiade h&I& bir JOl'IUDlak, a• ri ile tanıf1Mk ~ birer otele çekil mobil ealtllnbttl~ K__, N~ 
aam ha. Haydi ı.ır...ım bir yudum bir zaman unatmıyacapm. tırhk 'nl'dL Şa admnlar, 1 · · miflenlir. Aatlralan, mmılll Jl"'"'- B 

İnsilizlerdm biri~ Y..dW De i(i p..nler& Olllua ..... icJn- [BIUl-"i lberür. N .-re. 





C..tıt-..1• calnı• ,... "' .........,. ....._ ......,, _.,_._ 

G~ ~dcrllcctk mclı:tupl•no üzerine idare lçlasc f idare } yuıya 1 
alt ise r Yazı J lıaretl konulmalıdır 

·-···- .............................................. - _ ... ı' • --· ........... 
lı•"""'-claa - u..ı.- ............... ...,. _... ........ ,,J 

•• Tütün inhisarı urnum 
dirliğinden: 

mu-

2000 Adet tesviyeci zımpara klğıdı 
1000 « marangoz « « 

250 « ıünger 
Nnmuneleri idarede me•cut ilç nevi levazım pazarlıkla satın 

alınacaktır. Taliplerin teminat akçelerile beraber 19 teıriniıani 930 
çarıamba günii saat 10 da Galatada mübayaat komisyonuna mtı· 
raca atları. 

( Defterdarlık ilanları ) 
Mevki Cinsi No: su Miktarı zirıı Muhammen bedeli 

lira 
Pendik caddesi. Tarla 2919-16 2062 350 

Balada mevkii ve cimi muharrer bir kıt'a tarlanın mülkiyeti 
27-10-93() tarihinden itibaren 21 gün mOddetle mllzayedeye çıka
nlmıtbr. Verilen bedel haddi llyıkında görüldüğü takdirde 16-11-
930 tarihine müsadif pazar günü saat 15 ten 16 ya kadar Kartal 
malmUdUrlüğünde alam ve satım komisiyonunca aleni surette mü
zayedesi icra kılınacağından taliplerin yeYmi mezkOrde teminat 
makbuzlariyle komisiyona müracaatları ilin olunur. 

HiJaliahmeı: Istanbul merkezinden: 

Eşya piyangosu keşidesi 
Hillliahmer •an' at evi ~f ya piyangosu 15-11- 930 cumartesi 

gilrıti Hilaliabmer lstanbul merkezi binasında çekilecektir. 

Istanbul Emvali eytam 
idaresinden: 

Emine hanımın istikraz eylediği mebaliğ mukabilinde 
idaremiz uhdesinde vefaen nıefruğ buluna 11 Kesme kaya
da llamami Muhittin mahallesi Tekke sokağında 1 ve 3 
raumarah iki ev satıhkhır, ~lezkur hanelerden 1 numa
rahsı 1 avlı, 2 oda, 1 hala, 1 bahçeyi ve 3 numaralısı da 
1 avlr, 3 oda, 2 hala, t bahçe, 1 kuyu ve ayrı bir mut
fağı havidir. IJrağman çeşme ve caddesine yakın lıiri
hirine muttasıl ahşap iki hanedir. 

Her iki ev iç:n 400 lıra bedelle talibine 11-11 · 930 ta
rihinde birinci ıı üz~yedesi açılmış, kat'i ıhulesi de 26-11-

930 çarşamba giintinc bırakılm :ştır. Fazlasına talip olalı
lar o gün saat 15 Inıçuğa kadar Acfliye binası dahilinde 
lstambul Emvali eytam idarf>sine müracaat ersinler. 
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FIRSATTAN iSTiFADE EDiNIZ

Bağlar başında maa arazi merhum 
Bahri Paşa haneleri Üskürdada Sulh 
mahkemesinde 8)12)930 pazartesi on 
dörtte satılacaktır. Dosya 930)26. 

FIRSATTAN iSTiFADE EDINIZ
Yrldız Ihlamur Küşadiye il numaralı 
bahçeli 7 odalı hane 4 üncü icrada 
6)12)930 günü on dörtte satılacaktır. 

Dosya 930)326. 

SATILIK - Az mustauıel bir hibe-
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MATBAA VE •DAREHANE 
ISTANBUL BabıalL Ankara caddesinde "VAKIT YURDU. 

• 1970 DARE l~LEJ:I 1971 YAZI iŞLERi ...... , VAX.11 P- lıaa•• 

P. T. T. Levazım ve mebani 
müdürlüğünden: 

P. T. T. ihtiyilcı için t0,000 kilo nişadır hapılı zarf usurle münakasaya konul· 
muştur. 

Münakısı 31 kıl.nunuevvel 930 tarihine müsadif çnrşambl günüdür. Taliplerin 
şartnameyi ıılmak için her gün ve münakasaya iştirak için de teminat ve teklif· 
namelerini havi ve usulü daire5inde kapatılmış zarfl:ınnı Yenipostanede komisyon 
riyasetine tevdi eylemeleri. 

C M. M. v. Satın alım heyeti llAnları ) .._ _________ _ 
275 ton çimento kat>alı i'arfla mü- Hastaneler için on iki kalem ıır-

nakasaya konmuştur. ihalesi 22 11-930 lı ve cam edevat kapalı zarfla mü· 
cumırtesi günü saat J S te Izmirde mü~· nakaaaya konmuttur. ihalesi 22/ 11 
tahkem mevki satın alma komisionunda 930 cumartesi günü ıaat 14 te Fın· 
yapılacaktır Taliplerin prtnamesini gör dıklıda heyetimizde yapılacaktır. 
mek üzere Fın~lıkhda heyetimizde Şlrt- Taliplerin yirmi kuruıluk pul muka 

. bilinde şartname almak ve nümune 
name almak ve teklır1erini vermek üze· l · · ·· k ·· h ·· t k . erını gorme uzere er gun ve e 
re Izmırde mezkOr komisyona müracatları l"fl · · k ·· d • hl 

ı eı·ını verme uzere e ıa e ıa· 
* • "' atinden evvel teminatlarile heyeti· 

Sade yağı 22- I 1·930 saat J 5 cumar· mize müracaatları. 
tesi kuru ot 24· I 1·930 saat 15 pazartesi. 

Merkez ihtiyacı için sade yağı ve 
kuru ot kapalı zarfla ve ayn ayı ı şart· 
namelerle münakaaaya konmuştur. Ihı· 

leleri balada hiznlannda yazılı gün ve 
saatte Ankarada merkez saun alma ko-

• • • 

ret kürk manto zincap kürkünden pa· misiyonunda yapılacaktır, Taliplerin şart 

lantin ve Şam mamulatından fildişi ve name almak \'e tekliflerini vermek üzere 
sedefli ut Galata, Minerva han No 35, ceminatlariyle mezkOr komisyiona müra
her gün 12 1)2 - 2 1)2 kadar müracaat. catatları 

İzmit ve civarındaki kıtaat ve miles· 
sesatrn ihtiyacı olan pirinç kapalı zarf· 
la münakasaya konmuştur. ihalesi 30) 
11)930 Pazar günü ~ıaat 15,30 da lzmit 
askeri satın alma komisyonunda yapı· 
laeaktır. Taliplerin şartnameyi görmel\ 
üzere Fındıklıda heyetimize ve şartna· 
me almak ve tekliflerini vermek üzert 
teminatlarile mezkur komisyona mürt· 
caatları. 

HANIMLARA. - Mağazamızda fs. 
tihdam edilmek üzere makasdar ve sa-

tış memuru hanımlara ihtiyaç var. Kü· 
tahyada Osmanlı Bankası civarında 
Hanımlar Pazan. 

ZABITANA VE MEMURLARA. -
Tabitle satış. Hanımlar, Beyler için 
her nevi yünlü, ipekli kumaşlar - Ha· 
zır, ismarlama elbiseler, mantolar, mu· 
şambalar, ayakkaplar, IAstikler, SO§OD 

lar ve saire. 
latanbul, Dördüncü Vakii han içinde 

Ungon Kolteariat. 

* * • • • • 
Ankara hatita matbaası için ma ele1'· 

tro motör bir adet tel rlikiş makinesi 
19)11)930 Çarşamba günü saat 14 de P' 

Merkez ihtiyacı için berveçhi balA zarlıkla alınacaktır. Taliplerin şartn•• 
17000 sabunla 500000 kilo saman ka-

rnesini Fındıklıda heyetimizde görmeli' 

17000 kilo sabun 15· 11 ·930 saat 15-
te, 500000 kilo samın 17 • J I ·930 saat 
J 5 te. 

palı zarf suretile münakasaya kunmuştur ri ve ihaleden evvel teminatlarile he>"' 
ihaleleri hizalannda gösterilen tarihlerde timizde hazır bulunmalan. 
icra olunacaktır. talipler şartname ve 
numulerini An~arada Millt müdafaa 
merkez satın alma komisyonunda göre

bilirler münakasaya iştirak için teminı· 

tı muvakkatalarile birlikte teklif mek· 

tuplannı yevm ve santi ihaleden evvel 

• • • 
Asker: dikim evi için 2 bin kilo mef' 

l\ömürü 19)11)930 Çarşamba günü saat 
13,30 da pazarlıkla alınacaktır. Talipli' 
rin şartnamesini Fındıklıda heyeti111i•· 
de görmeleri ve ihale saatinden e~.,ı 
teminatlarile heyetimizde hazır buluıı· 
malan. 

PARA KAZANMAK İSTER MJSl- makbuz mukabilinde mezko~ komisyon 
NIZ? - Hanımlara, Beylere kolay bir riyasetine venneleri. 
iş. işiniz olmadığı zamanlardan istifa- - ---- -----------------------

;:t::;::r:ü:: =n:: :::~ ı• İ:~e~~:ı:~e ~!mı::.e 4 "~:=·~~=~~~~'::::::: ::~ 
Ungon Kolteariat. Hem bir kaç dakikanızı hoşça ge- cide Hoca Paşa yeşil Bursa otelinde ' 
-HALiS KANLI. - Beyaz Legorn ;irmek hem de bu vesile lle küçük numaralı Şeyh Ali Kamil efendi altf 
Kırmızı Rod, Siyah Bres, San Orping ue olsa bir istifade temin etmek hine ikame eylediği 101 lira küsür J<ıl" 
ton piliç ve horozlar. ·~terseniz şu c~tveldeki rakkemlann ruşluk karzen alacak davasının eert' 

Kızıltoprakta Papazbahçe8İnde M. erine biret harf kllyarak yan eden muhakemesi neticesinde il,,. 
Nurettin tavukhanesinde cumalan r~- metgflhınrn meçhul olmasına binaen b1' 
kabet kabul etmez fiatlerle satılmakta- ay müddetle tebliğat icra edilmesiıı' 

1 d rağmen muhakeme günü mahke111t~ 
•-----·D-e•v•ı•e•t-D•o•m-•ır-y•o•ı•ı•a•r•ı-l•l•A•n•ı•a•r•ı-----~ı i111111~111•~11mM!q ~~m~~du~ndand~~lOT~~ 

lllRI IR llllllllllllmll lllHI H sani 930 tarihli celsede hakkında gı11~ 
Devlet Demir y ollarz ve limanları Konya ~- Profesar Anje! • -, kararının bir ay müddetle ilanen ub

1
: 

• l R A N 5 J Z C A ğine karar verilmiş yevmü muhake~( 
lŞ etme mÜfetifŞli(}fnden: \dresine hemen gönderiniz. Okunaklı 25 Kanunuevvel 1930 tarihine müsad ıf 

M l h r ı. ı Perşembe günü saat 11 talik kıJrnrO 
ersin istasyonu efyayı tüccariye ambannın tahmil ve tahliye sa onunda usus .. urs an ıy· olsun. Göndereceğiniz kAğıda vukar- ti 

· · k 2 ı d ki ı· d "JA d' ı z · olup mukaddemkı' celselerde bu baP c 
lfl apalı zarfla milnakuaya konulmuttur. lığı birinci sınıf 3 lira nci ve 3 a cetve ı e ı ave e ın z. ira ko· Alı" Kamil efendiye ibraz olunan rtefl'ı· 

Münak 6 12 930 C · - Ü üncü sınıf 4 liradır.Hususi dersler da- !aylık olmak üzere (1) rakkamının (a) bll 
as • - umartesı gun aaat on bette Konya' da harrfi olduğunu ve cetveldeki dör· zirindeki imzayı ikrar etmesine 1111 

Devlet Demir oll j 1 t nf tt' li~ .. d 1 k hi vardır. Program: MükAlemc, terce- d' Y an f e me m e lf a.... e yapı aca br. düncü rakkamı, birinci rakkamı dör· yevmü muhakeme olan muayyen giiJI • 
MOnakasa • t' k d ki • kl'f kt 1 me, lmll usul;ı kitabet ve tetebbu. - -"• • ya lf ıra e ece erın te ı me up annı ve muvakkat .., düncü yerine koymanız lılzııngeldigini mahkemeye gelmediği takdirde ~-;,. 

temı•~tlarını aynı günde saat on dörde kadar iıletme mllfettiıliği Avrupayı talebe hazırlanır. Bahçeknnı arzedelim. Halledenlearden birincive lan kabul etmiş addolunacair kJiP' 
kalemıne vermeleri lazımdır. .. Ertulfula karşı.Kasapyan Han - 25 ikinciye J O aln zata beşer. on ~1- ilan olunur. 

• 
Talipler mllnakasa fartnamelerini Oçer lira mukabilinde Mersin h tıncıyı kadar ikişer, otuz beşinciye 

t d K Kiralık kagir ane ve kadar birlr lira takdim edecektir. Hür-1• asyonun an, onya ve Haydarpqa ve Ankara veznelerinden du-kka4 

0 tedarik edilecektir. metlerimizi kabul buyurunuz efendim. 
Bctiktqta Akaretlerde 30 ( mn-

Elbise münakasası 
Nafıa fen mektebi mübayaat ko

misyonundan: 
Talebe için yapbnlmHı moktazi 127 takım elbiıe 4 klnunuevvel 

930 tarihine mllaadif pe11enbe gOnii saat 13 te ihalesi yapılmak 
Ozere kapalı zarf usuliyle mllnakaıaya konulmUftur. Şartaamesini 
g3rmek için her gOn mDnakuaya iftirak edeceklerin de yevmi 
ihalede Gnmnısuyunda klin mektepimizde milteıekkil komiayonu
muza teminatı mu•akkate makbuzu ve ticaret odaaı vesikalariyle 
ıelmeleri. 

VEFA BO ZA.5.I ÇIKTI 

kerrer 30, 47) 45, 47-63, 83-99 lstanbul İkinci icra memurluğundan: 
numaralı hanelerle 1-3, 15,19,20 Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
mükerrer 20,28,32,35 numaralı paraya çevrilmesi mukarrer olan 
dükkAnlar bilmUzayede icar edi- iki adet Endülüs ufak halı ile 

leceğinden ıebri halin 28 inci dosya dolabı 18 - 11 - 930 tari-
salı gününden itibaren yirmi gün bine müaadif salı günü saat on 

müddetle aleni müzayedeye vaz ikide açık arthma ile Galatada 
edilmiıtir. 

kilçilk Millet hanı kapısı önünde 
Talip olanlann Ye daha ziyade 

satılacağından talip olanların 
maliimat almak isteyenlerin T Cf· 
rinisaninin 19 uncu Çartamba mezkur gün ve saatte mahallin· 
günü saat 00 ilçe kadar mahalli de bulunacak memuruna müra-
mezkiirda 54 numarada mOtevelli caatları ilin olunur. 

kaymakamlığına v~ ye•mi mez- P------------------------ıı 
kiirun saat on ftcünden on betine ( Zayller 
kadar Iıtanbul evkaf müdllriye· j v f 'd d" · d 322 323 1 d t' d • . e a ı a ı~ın en · senes n e 
ın e ı~are encümenıne müracaat aldığım şıhadetnımeyi zayi ettim. 

etmelen. Abdurrahman 
' 

Beyoğlu ikinci ıulh buk~ 
mahkemeıinden: 

Tepebaşı bahçesi kırşısındı mıl1•11" 
bici Avakum Li!oroviçe: müddei p,ııO 
efendi tarafından ı!f'yhinize ikame oııı· 

ııııif 
nan alacak davasının neticesinde ye 
liranın masarifi muhakeme ve ücred .,c· 

klletie birlikte tarafınızdan tahslll0 e t• 
eııı• 

yaben karJr verilmiş olduğund1n 5 Jil 
gün zarfında temyiz edebileceğiniz ıebf" 
makamını kaim olmak üzere keyfi 
ılAn olunur. 

Müracaat. evi~ 
Em!Ak alır ve satar, ikraz evi ~te. 
işleri yapar ve her hangi bir ı:nu: 
caatı kabul eder. Tel. B. O. 47 

Galata Aleksiyadi bant 
~ Milusisi: Ferit 

~es'ul Müdür: Refik~ 


