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Cumartesi 

1 
.11~ ay} 1930 
re~nnısanl ) 

gözlü Meryem l 
Enfes bir hikaye : 3üncü sayıfada 

okuyunuz 

M. Venizelos An)(aradan hareket etti· 
B. Millet meclisi 

Bugün içtima edecek 
Gazi Hz. mühim bir nutuk irot 

buyuracaklardır 

Yunanistan Yunanıstondaki fesat teşkılatı 

Başvekili İhtilal ve diktatörlük yapılacaktı 
• 

Bueün tebrimize 
flclccck , bir flÜn 

kalacakhr 

Kolordu kumandanlarını, nazır nam· 
zetlerini hazırlamışlardı 

M. Venizeloa Ankarada bllytik 
tezahUratla teıyİ eclilmittir 

Ankara, 31 (Telefon) - Yu
nanistan Baıvekili M. Venbeloı 
ve maiyetinde bulunanlar bu
gün 18de huıuai trenle latan
bula .hareket etti. Iatuyonda 
teıyie gelen halk, istikbale ge
lenlerden çok fazla idi. lataa· 

Baıta Panfalos olmak üzere 35 
kitt mevkuf 

' yonun içi ve dııı iğne atıla yere 
dlltmiyecek kadar kt aif bir ka-

l labalıkJa dolu idi, Bu kalabahk 
Ttırk-Yunan doıtluğunun kıyme
ti hakkında canla bir delil teı
kil eder. 

Rnynk minet mectiıi bogDn toplanıyor. Bugtlnktı içtimada Gaı· 
Hz. nin irat buyuracakları nutka bUyllk bir ehemmiyet verilme-k
tedir. 

Nutkun, yeni fırkanın zühuru ve intihabat esnasında yapılan 
bazı tezahürattan alınacak derslerden bAhis kısımların1n pek mü
him olduğu söylenmektedir. 

Harici siyasete dair kısmında Türk-Yunan mukarenetindeo ve 
Rus-Türk ve Macar-Türk doetlujuoua sittikçe kuvvetlen.dijiDdea 
>ahıedileceği zannolunuyor. 

Nutkun sesli filme alınması için bir teıebbUs vukubulmuı
' ur. Bu teıebbüs neticelenirse Gazi Hz. nin nutukları sinemaya 
Rhnıp reıimlerile beraber dünyanın her tarafından gösterilebile
~ktir. 

Halk ırknsı bu sabah toplanıyor 
Ankara, 31 (Telefon)· - arın saat 11 de halk fırkası topla-

narak riyaset divanı intihabile meşgul olunacaktır. 
Millet meclisi de 4 te Gazi Hz. nin nutkile açılıca~tır. 

Yavuz dün 
Zırhlımızı lstanbulda 

kisi gezdi 

gitti 
30· bin 

Trenin hareketinden enci 
I misafirle.re buketler takdi~ edildi. 

M. Vemzelos iataayonda bır mlld
det Baıvekilimizle görOımüf, bi
rinci kampana çalınca Madam 
Venizelosla beraber trene bin
miıtir. MUteakıben de maiyeti 
erkim trendeki meYkilerini al
mıılardır. 

M. Venizeloı bir kıe dakika 
kadar trenin açık duran kapıSJn
da ayakta beklemiı, ıiddetle 
al~ ıılanmııtır. Bu aralık sol eli 
trenin kapıSJna ııkıımak tehlike· 
ıine maruz kalmıı, bu tehlike 

[Alt tarafı 6 ıncı ıagıfamızda] 

V akıt şerefine 
!~tanbul Lisesi iz· 
cilerinin.., samimi 

bir tezahürü 
COmburiyet bayramının teait 

meraaimine iıtirak etmek Oıere 
Ankaraya giden ıehrimiz izcileri 
diln aktam buraya dönmiiflerdir. 
Bu meyanda, Ankaradaki bll
yOk geçit Resmi yOrüyOıüade 
emsalsiz bir jptızam göstermek 
suretile çok alkıılanan ve yDk
ıek takdirler kazanan lstanbul 

' Erkek Liaeai izcileri de gelmiı
lerdir. Bu sevimli izciler dun 
akıa m mekteplerine gitmek üze
re halkın alklfları ar .. ında Ba
balıa-Ankara caddesinde munta
zam yürOyOıle geçerlerken (Ya
kıt Yurdu) önünde durmuılar: 
"muhterem Vakıt gazetesi ıere
fine Yap, Yata, Yap,, diye 

Yavuzumuz Marmaraya yollanırken samimi tezahüratta bulunmuılar, 
'\I bu auretle bizi çok mütehaaiı 

L '•vuz zırhlımız dOn lzmite J f ·ı· 
q•reket etmiıtir. ngı iZ muhafazakarları etmiılerdir. 

Ya,.uzumuzu perıembe akta· Bir Lordu ••lığ- 1 t l Kıymetli ıençlere daha parlak 
lbı k ... u ıu ar ff k" ti t • d . y• adar 30,000 kiti gezmiıtir. Londra, 30 (A.A.) _ MuhafazakAr- muva a ıye er emennı e erız. 
k avuz zırhlısı ve Mecidiye la~ın içtimaında fırka reisinin tebdiline natında meclis kendisi aleyhinde fırka 
ruvızörUnOn geçenlerde lima- daır olan takrir 116 reye karşı 460 rey- reisi sıfatile rey verdiği takdirde siyasi 

f1~ııa gelmiş olan lngiliz gemi- !e reddedilmiştir. Bu takrir reyi hafi hayattan çekileceğini ve fakat siyaseti 

Ye~ı_ne iadei ziyaret etmek üzere ıle reye konulmuştur. tasvip olunduğu takdirde de son aylar· 
•ıunluda Maltaya gitmesi kuv· Muzakerattan ve reye müracaat olun daki islAskArlıktan daha fazlasına inti· 

Vetle muhtemeldir. madan e':eı M. Baldwin bir nutuk sö- zar edeceğini söylemiştir. 
R - yleycrek serbest eJler politikası" diye Netice olarak meclis M. Baldwin hak 
~lba •efareti müsteprbğı tavsif etmiş olduğu gümrük tarifeleri kındaki itimat 

1

reyini ittifak ile kabul 
nkara, 31 (Telefon) - Hari- m~lesi hakkındaki siyasetini teşrin et etmiştir. 

cıye kalemimahsus müdDrO Ke- mıştır. Me~lis, lord Beavrbrook müstes Lord Beavembrook söz söylemek için 
~al A~iz bey Roma e1çiliji mUs- na olma~ uzere. M. Ilaldwin'in beyana- nynğa ı.alktığı zaman ıslığa tutulmuş· 
Ofarlıırına tayin edilecektir. iım tuvıp etmııtlr. M. Baldwin beY•·jtur. 

Pangalo• Kon dili• 

Ati na 31 (Rumca gazeteler)
Burada Pangoloı tarafından 
tertip edilmif biı: darbei hllkii
met teıebbOsD me1dana çıkanl
mııtır. 

rubiyeıinden istifade ederek hü
kümeti devirmeğe teıebbUs ct
miılerdir. 

Zabıta fesadın meydana çıka-
nlması Dzerine baıta jeneral 
Pangalos ile bir çok zabitana 
tevkif etmiıler, fent pilinını, 
fesatçılann muhtelif ko!ordulara 
tayin edecekleri kumandanların 

Fe.atçalann maksadı bir faıit 
diktat6r1Ui0 tesis etmek ve je
neral Pangalos, jeneral Kondi
lis, ye jeneral Otoneostan mll
rekkep bir direktuar heyeti teı
kil etmekti. Bu darbei hükQmet
te bazı ricali ıiyasiyeoin de par
maiı vardır. 

Pangalosçu zabitler bu fesada 
eski Yuoanistanla Makedonyada 
çoktan hazarlanmıılar ve M. Ve
nizeloı ile M. Mibalakupolosun 
gaybubetinden ve balkın haleti 

ve yeni kabineye gireceklerin 
esami listesini elde etmiıler, silih 
depolarını meydana çıkarmıılar;dır. , 
Pangaloı tevkif edildikten 
ıonra isticvap edilmif ve 
meydana çıkarılan fesat hareketi 
hakkında ademi malumat beyan 
etmitlir. 

[Alt tarafı 2 inci sayıfanuzda] 

Kont Beti en 

Bursa tenezzühü çok 
samimi geçmiştir 

Macar Qazcteleri 
tane netriyatfa 

hararetli ve dos
bulunuyorlar 

Macer başvekili Kont Betlen, 
refakatinde Hariciye Matbuat 
mOdOrO Kont Şaki, hususi kitibi, 
Macar sefiri M. T ahi ve refikası 
o!duğu halde, evvelki sabah An-

karadaa Buraya gelmiş, reımi 
meraıimle karşılandıktan sonra 
otomobille Yalovaya giderek 
öğle yemeğini orada, yemiştir. 

Kelamıt vapuru baıvekili dün 
a:.,am geç vakit Yalovadan al
mıı, ve Tophaneye Seyriıefain 
idaresi önüne çıkarmııtır. 

Vitlyet tarafından meraıimle 
karıılanan Kont Betlen doğru 
Perapalasa gitmiştir. 

Buglln, Kont Bet len ~< r _fine 
Macar sefarethanesinde bir öğle 
ziyaf•ti verilec~k. ve akşam baı
Hkil, Sofyaya hareket edecktir. 

lJursa, 31 (A.A.) - l\lacar Başvekili 
Kont Bethlen cenaplari saat 4,30 da re-
fnkatındeki zevat ile Karaköye gelmif 
''e Bur adan gönderilen otomobillerle 
saat 9.30 da Bursaya muvasalat etmiş
tir. 

Dursada tarihi kıymetli nsan maruf 
yeşil camii ve türbeyi, şehir müzesini, 
muradiye türbesini \'e diğer abidatı zi
yaret etmiş ve pek miitenassis olmuş
tur. 

Cümhuriyet Hnlk Fırkasında muhte· 
rf'm misafir şerefine bir öğle ziyafeti 
verilmiştir. Müteakiben Uludağa otomo 
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Millet mektepleri Tufandan sonra • • 
ızmır 

Bu akşam a.cılarak talim 
başlıyacak 

vazifesine Şehirde ha vat tahiiles vor, HiJ:\liahn1er 50 . ~ 
hin lira gönderdi 

Vekiller 
. . 
ızmıre gittiler 

I 

Bir Millet deraaneainln manzaran 

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

bmirden dün gelen mahimata göre tikçe yükselmiş ve odalara kadar gir
elhamdUllah yeni yağmur tahminleri miştir. Artıb. dışarı çıkmak imkanı kal
doğru çıkmamış \'e ha\'a tamamile aç- mayınca evdekiler imdat istemeğe ba~
mıştır. Şimdi bütün İzmir felitkete uğ- lamışlardır. Geceleyin kimse imdada ge 
rayanlara yardım için çahşmağa haşla- lcmediğinden odadakiler sandalyenin 
mıştrr. üzerine çıkarak suyun çekilmesini bek-

HlLALtAHMERlN YARDIMI !emeğe başlamışlardır. 

Hilaliahmer merkezi umumisi sey- I<'akat bU mütemadiyen yük~elmiş
Japzedelere yardım için 20,000 lira gön- tir. Hayri ve misafiderden Rifat efen
dermiş tüccarlar teberrülerini arttır- eliler işin fenalığını anlıyarak kendile
mışlardır. rini pencereden suya atmışlar ve yüze

YENi CESETLER ÇIKARILIYOR rck bahçedeki ağacın dallarına ilişmiş
Dün lzmirden gelen son telgraflara terdir. Evde kalanlar kamilen boğul

göre denizden üç ceset daha çıkarılmış- mu .. ıardır. Bu 16 nüfu .. tan ancak iki ki
tır. Gecede yağmurdan çürüyen 2S e,· şi kurtulmuştur. 
yıkılmıştır. Bunlarla beraber lzmirde Bu facianın bedbaht şahidi Hayri Ef. 
bulunan ceset yekunu 109, yıkılan ev n- nasıl kurtulduğunu şöyle anlatmakta
cledi 690, muhtacı muavenet nüfus ise dır: 
:!,000 dir. Bu rakamlar İzmir ve mülha- -Su odanın tavanına yakl~mıştı. 

TOrkiyenin her tarafında olduğu gibi lstanbuldada bu akıam i•atı üzerine tesbit edilen ve en sağlam (,.'ocuklarım: "Baba, baba!" diye bağırı-
k menbadan esami üzerine alınan rakam- vorlardı. Zevcem: "Hakkını helal et, 

millet me tepleri açılacak ve bu geceden itibaren 500 mektep- " 
lardır. Hayri!" diye bağırarak boğuldu. Ken-

te derslere baılanacaktır. Bu mUnaaebetle bazı mekteplerde ufak TRAMVAYLAR JŞl.IYOR dimi dı~arıya attığım nkit beni kurta-
müsamereler tertip edilmiş ve halk davet olunmuıtur. Bu ıenc lzmir, 31. (Vakit) - Hava açık ve kit ran ağacın bir dalı oldu. Aradan beş 
mekteplerin bütün muallimleri tayin edilmittir, her derıhanede milen güne~lidir. Tramvaylar dün sa- dakika geçmemişti ki evin tamamiJe 
50 talebe oktuyacak ve müdavim talebenin miktarı 25000 olacak- bahtan itibaren san'atlar mektebi ile göçtüğünü gördüm. 
bir. Dün br çok hanımlar mekteplere giderek kaydolmuılardır. Reşadiye arasında aktarma yapıp işle- Sahaha kadar Rifatle ağacın dalında 

• .. ____ ..._'".,, ... ,ıınuııımmıuı _ _., ... _ .... __ ,_ __ ,. ..... ,,__ .... meğe başladı. titreştik. Sabahleyin imdada yetişen ka 
bile bir gezinti yapmıştır. Saat beşte Ya Y UDft Dil tandaki MEKTE!PLER BUGÜN AÇILIYOR yıklar bizi aldılar ... 
lova tarikile lstanbula hareket etmiş- Mektepler cumartesinden itibaren Dün bu evde boğulan cesetlerin hep-
tir. f csat teşkil4tı muntazaman derslere başlıyacakhr. si de muhtelif mahalJerde bulunmuş 

Kont Bethlen cenapları Bursa seya- Körfez idaresi Reşadiye semtine sa- ve teşhis edilmiştir. 
hatinden çok memnun kaldığını mütead LUst taralı ı inci sagıfadaJ hahları on bir n akşamları on iki va-
dit defalar söylemiştir. F I d kt? pur tahsisi suretile nakliyat sıkıntısını YIKILAN EVLER 

esat na11 mey ıne 91 ı 
Peşte, 30 (A.A.) - Bütün gazeteler hafifletmiştir. Elektrik tesisatının nok Muğla. :m. - Burada çok şiddetli bir 

lsmet Paşanın Kont Bethlene ~·erdiği Atina' 31 ( Anek ) - Fesat sanları ikmal edilmiş, tenviratta bozuk yağmur ba~ladı. Sokaklardan bazı yer-
ziyafette söylediği nutku neşrederek hareketi patlak vermeden mey- luk kalmamıştır. lere derinliği dört metreye ''aran sel
~ok hararetli neşriyatta bulunuyorlar. dana çıkarılmıştır. Zabıta ıabık Otomatik telefonunun pek az kalan ler akmıya başladı. Otomobiller su al-

Nimresmi Peştehirlap gazetesi diyor posta mUdüril Sfikanın evinde noksanları da ikmal edilmek üzeredir. tında kaldılar. 300 ev yıkıldı. 7 kişi bo
ki: Kont Uethlene kar~ı yapılan hüsnü fesat cemiyetinde dahil bulunan- Su kumpanyası Reşadiye ~emtine ait ğuldu. 
kabul beynelmilel ziyaretlerde mitat o- 5 eksiklerini ancak yarın akşama kadar 

lardan 1 O kitinin içtima ettiiini 
lanın çok feykınde çıkmı., tır. MncarJa- tamamen bitirmiş bulunacak ve daha YILAXLAR SOKAKTA 

rın hemirki olan şarkın büyük devleti meydana çıkarınca basmıı ve zorlu olah. bir kısmını da bir iki güne Menemen ile civarını binlerce yılan 
Türkiye Gazinin tahakkuk ettirdiği ı la bunlardan otuz befini tevkif et- kadar ıamamlıyacaktır. Havi azlarının ardı. Yılanlar yağmurdan sersem bir 
hat sayesinde cihan siyasetinde bir mev mittir. tamiratı. devam ediyor. vaziyettedir. Bunlann kendilerine gel-
ki almıştır. Gazinin birinci derecede şe- Bahriyede kıytm mı? BELEDlYENlN FAAUYETl meden imhası için Yilayetçe t~~tibat a-
riki mesaisi olan lsmet Paşa mevki al- Belediyemiz cadde ve sokakların bir lınmıştır. Bunların arasında uç metre 
mış'br. ismet Paşa nutkunda iki mille- Atina 31 ıApo) - Kaydı ib- defaya mahsus olan umumt temizliğini uzunluğunda olanlar da vardır. 
tin siyaseti arasında bir mukarenet te- tiyatla deveran eden bir habere müteahhitlere vererek bu suretle tanzi- VEKiLLER IZMIRDE 
min eden bağlan ehemmiyetle kaydey- göre Yunan bahriye zabitlerin- fat teşkilatını as1i yazffesine avdetin 
]emiştir. Kont Bethlene yapılan hüsnü d b ) T k .1 y temin eylemi.,tir. Ankara, 31 (Telefon) - Da-

en azı arı ür iye ı e una- ~ B 
kabul nutuklann mütekabilen samimi- Buca nahi,,·esinin son i~rına göte o- biliye Yekili Şükrü Kaya • ve 

i il ·ı · ı k · 'kb 11 · nistan arasındaki müaa•ah bah- ~ yet as mazı erı n para ıstı · a erı rada şiddetli fırtınadan 2000 kadar zey Sihhiye Yekili Refik Bey l::ugün 
olan iki millet arasındaki bağlan gös- r.iye itilAfından muğber o'arak tin ve diğer ağaçların devrildiği ve bü· lzmire hareket ettiler. Oıada 
terir. müıelllh bir kıyamda bulunmağa yük gövdeli bazı ağaçlan kö~üyle çıka- feliketzedelere yardım tedbirle-

Nem:r;eti ujsağ gazetesi de diyor ki: karar vermişlerdir • Bu haberi ran mevzii bir tayfun oldugu anlaşıl- rini tetkik edeceklerdir. lzmlr Ame-
1\lacaristanı muhik emellerinden tehdit h l f . mıştır. l d ı..1 . 
~asıtalaıile vazgeçirmek istiyenler bu- yazan mu a i gazete ıayanın 150 TALEBE YERLEŞTlRlLLt rika konso osunun yar ım te11; ı-
gün kanaat getirmişlerdir ki l\facaris- bu sabah patlamaaını muhtemel San'atlar mektebindeki 150 talebe ya- fine belediye reisi tarafından 
tan ltalyadan başka Türkiyede de sa- gösteriyordu. Bu fayialar O:r;e- tı mekteplerine yerleştirilmiştir. Bur- şimdilik bu yardıma lüzum olma
mimf ve müessir bir dostluğa maliktir. rine bahriye nezareti harbiye novaya Hillliahmer 25 çadı~ ;e un. gön dıiı teklinde cevap verildiği 
ismet Paşanın şahsiyeti An karada söy- nezaretile anlatarak fevkalide dermiş, açıkta kalan 1300. k.ışı ~a~ılere haber alınmış, pek garip glSrül-
Jenen nutuklann ehemmiyetini gö te- p ve -nebı· evlerine ..-erleştırılmışhr. Şe-tedbirler almış Atina ve ire "''" J ü tn. rir. Ismet Paşa itilaf de,·letlerine gale- hfrde Hilaliahmer tarafından seksen m ş ur. 
be çalan Türk ordusunun ve J..ozan he- garnizonları taktp edilmiftir. yataklı bir dispanser açılmıştır. Herhanri bir taraftan insani 
yeti murahhasasının reisidir. layanı kimler yapacakmı9? TRENLER hislerle yapılan yardım teklifleri 

Şehir Meclisi 
Bir iki güne kadar ilk içtima

ını yapacak olan Şehir Meclisinin 
teşekkülile tarihe intikal eden 
eski cemiyeti umumiye belediye
nin teşkiline ilk defa 1271 ta
rihinde teıebbns edilmiştir. 

Fakat o zaman hazırlanan la
yıha kesbi katiyet etmediği için 
intibah yapılmamıştır. Bundan 
sonra 1285,1287 1293 tarihlerinde 
cemiyeti belediye tctkili tekrar 
mevzubabs olmuş, fakat ancak 
1324 tarihinde bu tasavvurlar 
keıbi katiyet etmit meclis ilk 
dafa olarak toplanabilmiıtir. 

Atina, 30 ( A.A.) HUkümetin Vilayetin mülhakatla ve. bugü~ de Vi teşekkUrlerle kabul olunmak li-
mürevvıcı efkarı olan Eeatia layetıerle telgraf §Cbekesı ve ıktısadt r k · dTk 'ht' k 

muhaberat umumiye faaliyeti başlamış zımge ır. en tım 1 1 1 .•yaç '!0 • -
gazetesi Pangaloı taraftarlarının tır. Aydın n Kasaba trenleri daha bir tur denılerek reddedılmesı bır 
a1keri bir hareket yapmak mak- kaç gün için Gaziemir, Karşıyakadan vazife takdirsizliği ff!klinde gö
sadile giriımiş olduklan teıeb- devam edecektir. Bu mevkilerle lzmir rOlmektedir. Ve bu ret hakkı 
bilslerin evvelki gece tam bir arasındaki tamirat ehemmiyetle devam kimseye verilmemittir. 

muvaffakiyetsizliğe uğramıı ol- ediyor. Geçenlerde ltalya zelzelesinde 
k d U NÜFUSLU BiR AlLE KAMii.EN 

duğunu yazma ta ır:. HVOLDU musap olanlara Hililiahmer ta-
Bir asker tarafından yanlıt- İzmir, 31 (~~kıt) _ Büyük felaket rafından gönderilen 10000 liranın, 

lılda abhm bir kurşun Ozerine yatışınca insanın gördüğü manzaralar- ehemmiyetsizliğine rağmen bU
bu askerin tarassut etmekte bu- dan işittiği hakiki facialardan korkma- yük teşekkürlerle kabul edildiği 
!unduğu evde bulunan ve diğer 
arkadaılannı bekleyen sivil ·n 
asker fesatçılar hemen kaçmış

lardır. 30 kişi hiyaneti Tataniye 
UShmetile teYkif edilmittir. 

Fesatçılar, rivayete göre M. 

ması kalbinin sızlamaması mümkün de hatırlarda değil midir? 
ğil'" J~te şurada sular arasında yarı K F d k' b k .. .. ~ . · · b' eza rausa a ı su as ı-gomul müş tanınmıyan şışmış ır erkek 
naşı ... ötede yavrucuğunu bağrına bas- nında mebzul vesaite rağmen 
mış beraber boiulmuş anneler ... Kiiçük hariçten gelen en küçük yar-
çocuklar ... ve enkaz altında bir yığın dımlarm bile memnuniyetle ka-
et-. kan ... kemik parçaları. bulü göı. önünde değil midir? 

-
Ankara da 

l•tanbul ve garbi Trakya 
akalliyetleri bahsi konuıutdu 

Ankara, 31 (Apo) - Bugün 
sabah saat onbirde hariciye 
nezaretinde bir içtima akdedil
miş ve ilk defa olarak lstan
bul Ye garbi Trakya akal
liyetleri meseleleri mllzakere 
edilmiştir. iki hükümet istikbal
de meseleler çıkmasından içti
nap ve akalliyetlerin vaziyetle· 
rini ıılah için hUsnii niyetlerini 
göster mitlerdir. 

lngiliz sefiri memnun 
Ankara, 31 (Apo) - lngiliz 

sefiri Sir Corç Klark cenapları 
dOn Yunan sefareti tarahndan 
Ankara palaata tertip edilen 
resmi kabul esnasında Yunan 
sefirine Türk-Yunan mOkarene
tinden dolayı tebrikAtta bulun
muş ve ingilterenin bu mukare· 
neti büyük bir memnuniyetle 
takip ettiğini ve Şarkıkaripte 
sulhu muhafaza emrinde mühim 
bir amil olacağını ve bu hadise
nin bütün dünyayı sevindirece
iini ıöylemiştir. 

Tevfik Bevtn ztvafeti 
Atina, 31 (Apo) - Riyaseti 

Cümhur katibi umumisi Tevfik 
B. bugün Marmara kötkünde 
M. V enizelos ile refikası ıerefine 
bir ziyafet verecektir. 

Muhtelit mübadelede 
~--

Bitaraf aza 
Dün 'ehlrimıze ~eıcııler Tevfik 
K6mıl B. deha sonra gelecek 

Ankarada bulunan mulıtelit 
mübadele komisyonu azaaı şehi
rımıze geldiler. Yalnız Tevfik 
Kimil bey meclisin küıat res
minde bulunmak ve Hariciye 
vekiletile temasa girerelC oazı 
meseleler hakkında ve ez 't:Umle 
ailo reiıi meseleıi hakkında şi
fahi talimat almak üzere bir 
hafta kadar daha Ankarada kala
caktır. Tevfik Kimil B. lstJa .. lı.ula 
geldikten sonr•, ayın 18-20 ıine 
doğru refakatinde TUrk heyeti mu• 
rahhasaaı müşavirlerinden Mene
menli Zade Muvaffak Bf. olduğu 
halde Garbi Trakyaya gidecek 
ve ora Türklerile yakından ala
kadar olacaktır. 

M. Rivasın avdeti üzerine 
lehUlhamt hepsi bir araya gele· 
bilmiş olan bitaraf aralar niha
yet hakem kararlarını tebliğ 
edebileceklerdir. Bu kararın M. 
Rivasın gaybubetinde verilmesi 
kabildi. ÇUnkU M.Rivaa gitmeden 
evvel kendi noktai nazarını 

bildirmittir. 
Fakat istihbaratımıza nazaran 

fiç aza arasında iti:ifak olmadığı 
ve kararını ise ittifakla vermek 
iıtediklerinden bu karar geçik• 
mektedir 

Baıvekilianiz Petteyede 
gidecek 

Ankara, 31 - Macar ve Yu• 
nan baıvekilleri, lımet paı•Y• 
Peşte ve Atinaya davet etmif· 
)erdir. Baıvekilimizin mayıs son· 
larında Macariıtana gitmesi muh· 
temeldir. Atina ıeyahatinin ı•"' 
manı heniiz takarrür ~tmemiıtit• Yirmi beş senelik bir maziye 

malik olan cemiyeti umnmiye 
belediye için 1324 ten beri ka
nuni mUddetini bitirmek veye 
fesolunmak gibi sebeplerden do
layi yedi defa intihap yapılmıt· 
br. En son intihap 1929 da ya· 
pılmıştır. 

Pangaloıu diktatör tayin etmek 
niyetinde im itler. F eıatçıların 
ekaeriıi ihtiyat zabitlerile gayri 
memnun poletikacılardır. Tevkif 
edilen 11 zabitin rütbeai Binba
şıdan yüksektir. 

Bu facia sahnelerinin içinde öyle a- ' 
cıkhJarı varki inMn hangisini yazaca- REDDEDiLMEDi MI? Pe~ted e 
ğını şaşırıyor. işte mesela bunlardan lzmir, 30. (A.A.) - Seylapzedegana Y 

Bu kuJJonu ke:Jip birikti

riniz; bir sıra ku,,on ge• 
tiı~n VAKITın i'/IrUI turlü. 

hedivelerinden birini 

k~ndi !feçip 1Jl1Jcakiır 

M. Pangalos'un tevkifine karar 
verilmit olduğu rivayet olunu· 
yor. 

Kıral Borıı 

biri Kahrımanlar mahallesinde berber yardım için lzrnir Hfütliahmerine vaki Cünıhut İyeiinıiz hararetle 
Hayri EC. ailesi 14 nüfusile mahYol- teberruatın göya kabul edilmiyeceği · , . . 
muş sular arasında boğulmu~tur. Fe- hakkında matbuatın bir kısmında inti- tes ıt edddı . 
lliket günü yağmur başlayınca Bahri- şar eden haberlerin Anupa ,.e Ameri- Peşte, :!O (A.A.) - Türkiye Cüntllılll 
ye çarkçı yüzbaşılıgından mütekait 55 kaya aksettiği şehrimiı ecnebi mahafi- riyetini yıldönümü münasebetile Tur•,. 
yaşlarında Behaeddin Bey zevcesi .Mür linin istim1.açlarından anla:. ılmıştır. Bu cemiyeti tarafından tertip olunan ";., 
şide hanım korkarak kızı ile oğlunu al- efkitrı umumiyeye bir sui hdr hasıl et- rasime Türk sefaret heyeti ile b~r~ fi 
mış ve Hayri efendinin evine gelmiş- mesi için bazı bethahlar tarafından vü- bulunan Ticaret vekaleti müme~ılı 

1
,.. 

tir. Burada marangoz Şükrü efendi ai- cude getirmiş pek çirkin bir saniadan diğer birçok 'J'ürk ,.e Mncar şahsıye;_,. 
leside misafir bulunuyordu. Bu suret- ha ka bir şey değildir. lzmir llilıiliah- ri iştirak etmiştir. Sabık nazırlar;· 

Sof ya, 31 (A.A.) - Kıral Boris ile le ceman 16 kişi toplanmıştır. ıneri, insani hir muavenetten maada bir Pekar bir nutuk söyliyerek: Türk .,.ıı' 
Kll"aliça halkın muazzam tezahüratı a- Yağmur şiddetini artırınca e' i yavaş sey olmıyan hu gilıi tehcrruatı kemali car rniinasebatını ehemmiyetinden 
rasında Sofyaya vasıl olmuştur. yayaş su basmağa başlamıştır. ~u git- şükranla habul etmektedir. etmiştir. 



Sivasta irfan hayatı 
Dr. T evtik Salim Pş. Orta AnadoJuda Seyahat Mektupları : 

3 

26 

Dün Türk ocağında Etibba teşkilatına dair 
k· vmetli bir konferans verdi Vilayet -tarafından idare olunan 

insandır ve bu insanda yaşamak vasıta- d •Jd 
lanna muhtaçtır. Bunların yaşamasını maarif kJSffiJ jyi eğJ İr 
emin etme~ beşeriyetin vazi~esidir ve Sivasta içtimai hayat orta Anado· 
>u da tarihan en karanlık devırlerinden !unun he kı m dla'-·etlerin· 

ı • h k" .1 men smı aza .; 
ıe_rı e

1 
ıme ven m~kte olan onorerle te den daha mükemmeldir .. Kadınlık ha 

nın o unur. Efendıler, bu kelimenin yatı g l"k h b da rok iyi bir k bir .. . . ' enç ı ayatı ura -s • 
mu a ı maatteessuf memleketımızde zemin bulab"l . t• Kendi kendilerıne · t k f 1 ı mış ır. "?nmamış ır ve pe ena o arak ücret çalışıp duruy 1 N dersiniz, geçen 
dıye terceme olunmuştur. Halbuki ne mektubumd 

0

8~ ar. ~ arına engel o-
h k. · ld ~ .. tt" a ıvastn un 

Tevfik Salım Pş. konfe- e. ı~ın a ıgı ucr~ ır ve ne de hekim lan eller, bu çok şuurlu faliyetlere de 

E lbba
ranstan sonra•· ecırdır. Butanub~ ~·e~ne doğrudan doğru- engel oluyorlarmış. Sivasta birkaç mü-

.. t .. odası_ reisi T~vfik Salim Pş. Y~ o~orer ırının .ku~lan~!ması ve ta- teşebbis Sivaslı gencin gayretile bir 
dun Turk ocagında etıbba odaları teş- mımı lazımdır. Hekımlık yuksek vazife musiki yurdu aç 1 cı._ lstanbul Konser 

1 • • 1 . . k ı mı:.-
kila tı hakkında bir konferans vermiş- ennı yapı mas.~ ıçın en_djsinin manen vatuvarında tahsillerini ikmal ederek 
tir. Konferanstan bütün oda az.ası nk- v~ maddeten yuk~ek se~ıyede kalması Sivasa gelen gençler bu yurtta, Sh·a.s~~ 
tile haberdar edilemediği için arzu edi- lazımdır. Yalnız mesleğın menfaati de- muallim, mektepli kadın, erkek her mu
Jen kalabalık temin edilememiştir. U- ğil, bütün milletin menfaati bunu icap- nevveri toplanmışlar çalışıp duruyor
mumi içtimada doktor tilisli Rifat B. ettirir. Bunun için mesleğin yüksek kal lar. Yurtlan için mühim masraflar >:a.
doktorlann etibba odalan hakkında ka· masına çalışmak hem hekimlerin ve pan hu gençler geçenlerde bir musıki 
fi dererede mahlmat sahibi olmadıkta. hem devletin vazifesidir. Hekimliğin eğlencesi tertip etmek istemişler ve ale
nnı ileri sürerek kendilerinin bu hu- layık olduğu se,•iyeden aşağı düşme- IOs:.ıl alakadar mn· ımlara müracaatta 
susta temin edilmeleri lüzumundan bah ~ine çalışan amillerle mücadele birin- bulunmuşlar ve bittabi olmaz cevabı 
etmiş ve bu fikri heyeti umumiye tas- ci derecede mesleğin müntesiplerine, almışlar. 
vip etmişti. Etibba odası idare heyeti bu sonrada hükumete terettüp eder; işte Sivasta hayır remiyetJeri, diğer genç 
arzunun yerine getirilmesine reis Paşa- mesleki temsil te~kilıitının illeti vücudu lik te~ekkülleri de muzaheretsizlikten, 
Yt memur etmiştir. Tevfik Salim Paşa budur." himaye edilmemek yüzünden ~?k atıl 
etibba odalan te kil:itının bir mesleki Pa.:,c;n hundan sonra Almanya ve Fran bir halde duruyorlar. :Mesela Tu~k Oca
temsil teşkilatı olduğunu söyliyerek sadaki mesleki teşkilfttın sureti teşek- ğı biraz kuvvet bulabilmek için pıyanko 
öze baş.lamış ve şu suretle sözüne de- külünden \e gayelerinden bahşetmiş- ve sıaire yapmak isteseler derhal mahut 

vam etmiştir. "Hekimlik meslekinin tir. Almanyada ilk mesleki teşkil!t o- ses. 
böyle bir teşkilata ihtiyacı olup olma- lan etibba birlikleri 1871 de teşkil olun _ Olamaaaaz ! 
d ğ • b' b u Ortıı Anado1udakl seyahatfni ikmal 

VAKiT 1 Teşrinisani 1930 

Foks film 
Ankarada ne gibi re•imler 

çekti 
Gazi Hz.. ile M. Venizelcsun 

telikilerini sesli filme tesbit 

için An karaya gitmiı olan Folu 
sesli filim srazetesi, ve beraber 
giden operatörler Gazi Hz.ile M. 
Ve~izelosun Çan kayada F ransı1ca 
mükilemelerini tesbit edebil· 
mitlerdir. 

Bundan baıka bir çok 
bu tarihi telikiye ait diğer in
tibalarla, cDmhuriyet bayramı 
merasimi de filme almmışhr. 

Sins merkezinde, değerli mnarifçileri· 
mizden maarif emini Sabri Beyin him
metile merkezde maarif \"a.ziyeti iyidir. 
Muallimler hemen her hafta munta
zam toplantılar yaparak, talim, terbi) c 
işleri üzerinde munta7.am bir şekilde 

mesai sarfediyorlar. 
Fakat Si\"asın bini geçen hatta bin 

üç yüzü bulan köylerinde ancak doksan 
kadar mektep varmış_. 

Yalnız Sivasın sıhhi vaziyeti de çok 
mükemmel .. Bir defa çok doktor var, 
birkaç hastane var. Sıhhiye Vekaletinin 
beş nümune hastanesinden birisi de Si· 
nstadır. Nümune hastanesi muktedir 
Türk mütehassıs1arımızın elinde bulu
nuyor n ~ok güzel bir surette idare e
diliyor .. Hemen her kısımda bir müte
hassıs ' '" ·-. Hastan~ baştan aşağı te
miz, hastalar büyük bir ihtimamla te

ı ını tetki_k edelim .. Hek. imlik tic.arı _ır muş_ ".·e yarım asır sonra etibba odası Cevabım veri .. ·ormuc:. Hatta u Y. z. 
1 t k 1 t J ~· ı eden muhabirimiz meslek mıdlrT Fılhakıka hekım erın eş ·ı a ı yapılmıştır. Fransada 183.1 te den Türk ocağı kendi bina"ını 600 ıra· Nlimune hastanesinden başka mer-

b~r ~az.ancı nrdrr. F~kat h~ki_mlik i~ mesleki teşkil!ta nümu_ne ol~ak ü~ere ya kiraya Yermiş kendisi de küçük_ vel . r.ı~t M'/l~tlJZ B_· kez hastanesi, askeri hastane, kuduz 

davi ediliyor. 

b_~r tıc:ıret ve kazan~ ışi -~eğıldır ve bu- h~yı~ ve mutı\'enet cemıyetl~rı tcşkıl e- kötü bir binaya taşınarak orada hasıl! Sıvasta ~erkezden ~~ar~ edılen maa- tedavihanesi, kUçilk sıhhiye mek· 
tun dünyada hekimhk boyle tanımıştır. dılmış olmasına rağmen etıbba odası olan 400. 450 lira fark ile şurada bura- rif faal'yetı fena degıldır. Merkez~e tebi de var ... Civar bri çok vilayetlerden 
~ekimlik bir san'at olmakla beraber di- teşkilatı henüz ikmal edilmemiştir. da okuyan, himaye ettiği talebesine yar

1 
bir erkek lisesi, kız ve erkek muallım her gUn hastalar geliyor-

ger san'ntlar ortasında hususi bir meT- Tevfik Salim Pş. bundan sonra bizde dımda balunuyormu!"i. Daha buna ben· mektepleri orta mektep, küçük sıhhiye Talat Mümtaz 
idi vard~~· Ası~lnr_d~nberi bütün düny_a ilk meslek~ te. k_ilôt olan etibb~ m~h~- 1.er neler!... ~ mektebi ve saire vardır. Sivas lisesinin Hamı,: 
da teessus etmış fıkır ve kanaatlara go- denet cemıyetının 1919 ta teşkıl edıldı- , ....... _,..,,u. .. - .................... , ... _,_... .... """""'-''""'"""' tar h yeti bu sene çok kuYvetli unsur Orta Anadoluda iki buçuk aydır de-
re hekimlik insanların sıhatlarını koru- ğini, bunu takiben diştabipleri, ecz.aci- nı bitirmiştir. Konferansı dinleyenle~: 1 ;m t e h'z edilm" ; bir Avrupada vam eden seyahatime Sivasta nihayet 
inak, hastalıklarını iyi etmek gibi pek lar cemiyetlerinin doğduğunu n daha1 den doktor Pethi B. bunun ha~tlar~k bu t~ \ e~ ı .. genÇ°Ier İş başına getiril- riyor ve Kastamonuma dönüyorum. 
Uh1 ve mukaddes ,·e adeta fevkalbeşer kuvvetli bir teşkilat olan etibba odala- tü_n doktorlara dağıtılmasını. t~klıf et- a. :'. :~rmu~ ~e hatim esnasında beni takip eden 
san'attJr. Hekimlerin gördükleri iş pek nnın ge~en sene vücuda getirildiğini şu mış Ye bu talep kabul edilmıştır. Kon- m ··-r ır. . f d "d d" key?

1 
• • h"" m•tle ..... Jamlarım 

hl i · k t f '· · f r ·eril Yalnız vılıiyet tara ın an ı are e ı- arı erımı ur "' ~ • "v ve mukaddes \'e adeta fenkaJbeşer zaman ge~tik~e bu teşkılatın U\'Ve eransı.an sonra bir ~ay :7.1ya e ı ' • : . . w• . T M 
biri~ olmakla beraber erbabı ancak bir peyda edeceğini ~öyleyerek konferansi- rniştir. len maarıf kısmı ıyı degıldır. Ancak • • • 
IS --- - -

kcllcll·sine bı"r se"·Ieı· sorncagwmı sandı. lini görmek için teHişla içeri girdi. rılt'anıyorlardı. • " 
.., .. · ı Kız l>abasınn · Fakat -cırdı ... Kan tepesine fırhı-»o: ·re ·ene ~r geçti,_ • • • . . r-:w-

Ccllfı t baba cla, kızının şeametine j. "- Bnba dedi, ben ~fad~nna kıhse· dı. . 
% d Ç" kli .. J C · ·• sÖ"'· sin · hizmetkarı olmak . J~crım. Burada Madonna heykeli yarabbi ne tuhaftı .. 

uı:::;aııı:ıı·~~ nan ı... un guze ozcppn ı~ .; . "ğ"" ... .. c .. .. "d' ::- ı ·· 1 'lk d r b" . b d kulak· çnlı acnğım ... sen ~ıttan dil~tü un za- \uzu tamamen ozeppanın yuzu ı ı. 
enen soz er ı e a ır ız e e :. . . . h" G"" 1 • C •• ı · "d" B 

t k 1 w .. 1 d · , b' ·n bir man senmet geçsin dıye luhseye ız- oz erı ,ozeppanın goz en ı ı... em· an u aga soy en ı. onra ır evı :. • . . k k 
d d d .. b k" · d konu- metkiir olayım diye kendımı Madonna- beyaz mermerde Cozeppanın ap ·ara 

o asın a or eş ışı arasın a .. . • d B be • t ta 
ya nezrettim- gozlerının bakışı var ı. u )&Z aş 

şuı:.~h· b" h 11 h lk "' ses- Jo'ernando cn·cla buna razı olmak is- kapkara bir göz rengini hatırlatan ifa· 
nı ayet ır ma a e a ·ı v:ıYa~ • . . . • . 

ı r b" amett" d d: temedi amma, hır defa hayırlı hır ı~ de nasıl verilmlştl bılmem fakat kım e , ozeppa ır şc ır e ı. ( . . h . t• 1 ;;. t k k •· 
l\I d 1 d bu Se ldanarak rnzı olmamak, ne sını ırıs ıyan ı. -ı er bakarsa onda Cozeppanın ap ara go-ey an ar a s mırı . d ki .. 

t k d"ld' J{ibt.r !"ialonlarında ko· cih etmek demektı. zünU farkeder ve bu heykel e goze 
1 al h kl i e ra r e ı ı... · · k · d · d M d .. .. E d t yan eı 1 h .. Cozc krnbala· " - Pekı ızım, e ı, !len e a on- bakan muhakkak serap gorur. n am. 

nuşu an u soz, ppanın a ' 
1 

T . d alış' . h ı 
ku Gtiz.el kadınların ellerinde daima ko- disini çölün bütün felaketlerinden, bü- rından biri trafrndan duyuldu. n .. ı-t ' 1 1

1se:ın ~ ç ad;;n bir mektup sa~l~r hepsı, .:p; • 
.ıu, •e ince, ince oymalı adeta bir tün dertlerinden, al !:ı.ından kurtara- Nihayet, bu ses .. arayın du,·arlarını Ere; ki n yo~ka dan geliyordu Lıvornolu z r.d • 

tn~nyatüre benziyen mendiller görürsü- mazdı. Serap ve ısam, çölün nasıl birer tırmandı ,.e l<'crnandonun kulaklarına aldr.d" ~ e. u~ t a .' ğ ~li~eden dolay; Heykeltra§8 sor r.. ., Hl 
!iliz. afeti ise bu güzel kızın gözleri de de- paslı bir ~ivi kakılır gibi mıhlandı. Ken ~sıı .. n ! ap ır •. r 1 b "k dT . V "- Bu ne- Bu Madonna mı· ~ 

lieınen erkeklerin hepsi zamanımız- likanlıla~ i"in bir serap, babasının kıs- Ft'rnando kızını artık dışarıya ÇI· hıı -~~ıyan.lık na~una tRe rı e ı ı) 0r· ~ benzemiyor. 
da k . . • .. • • 1 k d 1 d . t du· ta' . J edılrnek uzre omaya ce :nesı " Siz d d" Ne istiyorsunuz_ . ce etlerının sol taraflarında, kalple- kanç Iıkla parlıyan kılıcının ruzgarı da karmıyor. Karan ı o a ar a, ~ 0 · .. - e., ı. ... 
l'tnin listüne gelen küçük ceplerinde, bir bir sam yeli :;ibi delikan:ıların başın· Yarları arasında kapıyordu. O kadınlar em.?lnuyordu. ti a Roma "'O· Orospu \ enüsun bedeninde ebedi 
mendil h . . "t'" · ı · · kadınlar F ernando atına l ayınc, .; b k" . ., . taşırlar ... Bu mendil niçin bu- dan eksik olmazdı. l{ız da a on ıkı ya. la honuşuyor, bu un ış erını , a ıre mı. onu )apamam-
l'a;ra konmuştur. Buı,ıya daha faydalı şınd" iken bir karnaval gecesi, ~ehrin göı·'"/or. Onun dairesinin yakınına er· lunu .t:ttu... • * • Orospu Yenilse benziyen Madonnayı 
bir Şey konamaz mı:' Güzel kadın bu iki asil delikanlısı biribirile dövüştü.. kek hizmet~iler bile bırakılmıyordu. . _ • •keltra" Cozepp:t· yatak oadnızn koyL .. uz. .. 
mendili niçin avud: içnide sıkıştırır. İkisi de öldü ... Bu .n<:?s'ele oldu ... Şehir Jo'emando, büyük bir hastalık geçır· .omadan gel~n h~> 'llf 'J d . Madonna, işte budur- diye Cozeppa-
A\'U ı ·. . · ··· Je ,,.,.tonun p.,pazı ya Romadan Atmadan, ı• ısır an ° es .. d" ç arının terlerını bu ıııere serpe çalkandı~ dı. ~""ndan en zı. • r- . . . • ' . ç· d n bahse- yı goster ı. 
l'armaklan arasında yatan serseriye Kız bir az daha büyüdü. tahtre- telaşa düştü. şeamet kendıne de bula- r~r .:ıgız. llınttcn, ncaıp ,ın e Bu sözler ilıerinc Femando, şatonun 
Yalatmak için mi? Hayır, me ele hiç te vanı etrafında, geniş şapkalarını düzel- şır diye 1torktu asılzadc;,·c_: . . . r"···:·;ı.. . . 

1 
ile konu tuğu za. papası yeni kilisenin papaslan küplere 

böy~e değildir. Ka.:n~:arın avuçları pek terek ·olaşan, köşe başlarından onun "- Madonna n_ıu:ı~_na hır kılrse. JRP· Kız bu del~_kn_n~ .... h' e~iyordu. bindiler. Hiddetlerini tadil etmek için 
:•dır terler. Hem onların eldivenleri kara gözlerini görmek için siper alan, tırınız ... Bana dedı, ruyamda malum el man başının dor. iiğunu / 55 m dedi üçer defa ıstavroı. .~.ardılar ve: 

e '"ardır. aıe~Ierine dayanmıo delikanlılar peyda du. Yakın ne genç ~n~ "'d" ~ortuk b'r ldf "- Kafir, kafiı · diye heykeltraşın 
B .. · · d" eniz · 1 kaburga ede o genrc sc\'dığıne aır e 1 

Ugun manasını anlamakta epey oldu. Sızın attan uşm H so n . .. suratına bağırdılar. 
1'ıii~· li • • b b" J" · · • d h 1 b" .. •l di Arnla:rnda a~ka daır soz geç-it K lat çektiğimiz şeye gayet müp- Kı::ın ha ası, ır sam ye ı gıbı onla- kemiklerinizın hur e aş ? ması. 1.r şe- soy ~ ' ~ Kıs:ı hir içtimadan sonra kilise heye 
'~ bir ifade iJe (lüks) (moda) diyor nn hepsini h~k!adı, bir gece _de, üç, dör- amet eseridir .. Bu şeam~tı defe_dınız:·· medı. . c özleri biribirlerile ti g~nç heykeltraşın idamına karar ver-

teçıyoruz. dünün kellesını yalıdan denıze yuvarla Femando derhal emır verdı. Kllıse· Dudakları yenn g 
1 

b' . .,. d' 
~ Fakat dostlar ben size izah edece- dığı ı;ür:lürdü. nin inşasına 'başlandı. 're Romadan US· görüştü .. Çünkü onlar ~aat er~e tın ır- ı.,r d"" t · akl d h k it 
tlı.. • . . t ,.1 . h k ı· 1 · · karqısındn :;cssız, sessız o urur- c or mızr a am, ey c ra~ı ki, göğsünde ve elinde men- Kız ıçın herkes: ta bir heykeltra.ş a n eryemın ey e ı- ermın ·ıt· • • • • 
dU •·- 1 " G" ı 11.ı • d d' . . . Cr"ld' Jar blribirlerinin göz bebeklerınde do- ızbandut gıbı yakaladılar .. Şehrın cel-h ~yan herkes adı \'e hatıra an - uze amma. .• l• eş um, er ı, o- nı yapmak ıçın ge 1 1 ı. ' ır. d kT · h h · d ı ı ı d 
.:tkes tarafından unutulan Livronlu na bakan delikanlının kelelsi uçuyor... Fernando, her gün kiliseyi dolaşıyor laşırla~dı... . • h .. 

1 
.. 

1 
•1 1 1 ı enın a çesın e ya ın n ıç u-

h tıl\ acıklı macerasını bilmiyerek bu Onun gözlerinde bir sihir var._ Allah işlere nezaret ediyordu. Fernando, bir Yeşıl gozl~rle, ~1) 8 goz er gun erce ruyordu. • 
•tırayı bir defa daha tekrar ediyor ona şeameti güzellik şeklinde vermiş._ gün belki şeamete biraz daha mAnf olur hafta_l~r~a boyl~ ko~u~tula_r... . Cozeppa h~) kel!raşa sarıldı, .?nu hı· 

de'-ekı· Onun ruhu hayrın ceğil şerrin sara d. . k k"lise"·i göstermek için be· lkısının de dıllcrı dışlerı, dudakla. ı rnkmak istemıyor< -· Fakat dort rz-
ır. ' yı.. ne ızını 1 

.; ki b "d· x l b d k l d l"k 1 ü ükled" k lfayret mi ettiniz... Livronlu kız da Fenalık daima güzeldir. ra.ber aldı. hir:".ıirlerine san ya anc~. ı ı. ,.ye an ut o u e ı an ıyı ~ r · ı ı-
kıl'll oluyor d · . ksiniz... J:iliyorum; Böyle diyenler, ı :r gün cellat baba K kT ye gelince, herkes onun yü· •sannediyorum ki onlnrın vucutleri ask zın elinde heykelt:aşrn ı? esnasında 
o ıyece yı ız 1 ıse ı .. 1 · k ·ı k 1 · d"ğ .. 1 kt k b r bez parça ıaınan ya a lan daha geniş porta- ittiham etmeği akrUanna getirmezler- .. .. ·· mek için başını baska tara· hatıra arı uzer erme ~a ı ı e ·azı an a· gıy ıı gom e en opan ı · kat m ç zunu gorme ~ "b" 'd" ,... 1 b - 1 1 k ld 
d bahçelrile çevri1miş olan Livrono- di. Sivri sakallı asıl zadenin onlara na- ra cevirdi ve: ğaçlnr gı ı ı ı .. n nsı u agaç ar yan ~- sı a ı. . . 
ha sivn sakallı, geniş gövdeli, vücudü :r.aran hiç kabahati yoktu. Belki de cel- .-.;_ Gökün oğlu. Madonna bizi şen· n_nda,. altlarında ge~en hatır.alara b~ Dclfknnh idam e~ıld~.-
er 1arnan zırhlı, bir asılzadenin ne ]attan korku ruhlannın en gizli kö~le- metten koru, diye lfıtince dua mırıldan· gane ıseler bunlrın bedenlerı, dişlerı, Cozeppa manast:.:ı knpatı~_dı. 

lnUthiş surette hüküm sürdüğü bil· rine kadar sinmişti. dı ve ıstavroz çıkardı. dudakları da gözlerin konuşmasını an· Madonna heykelı daha o gun yıl;trnl 
rneı&iniL Neyse. .. Uğursuz kız, şehir için kor- Heykeltraş başını çevirmedi. Ista\·· lamıyorlardı. .. ..... dı. 
n l~te bu adamın bir güzel kızı ''ardı. kunç bir hayalet oldu. Onun geçtiği roz çıkarmadı önündeki mermere l\fer· Fernando, Romndan . d~ndug~. za. r C~ze~pamanastırdn konuşmuyor~a. 
U~ııın kapkara gözleri, esmer mat bir yerlerden herkes kaçıyor. Tc .ıdüfen yemin şeklini ''ermek için çekiçle taşı man, ?ıladonnnnın heykelı bıtmek uzere \ e l .. ç bır şeyle mc . J?l olmuyordu. 1 al 

~nı vardı. Herkes arap kısrawı-ı~ pek onun tahtrevanı ile karşılaşanlar der- dövüyord. idi ... lki üç günlük bir işi kalmıştı. nı.: 'ımdan nyıı • .. w şey he)keltra-
~nztyen bu kızın damarJan;da arap hal gözlerini yumuyorlar. Kız onu yandan gördü. İhtiyar a ılzade Romadan gelince, şın 3m" ~nden lrnpan parça idi. Bu 

1 &~r dolll§tığrnı söylerlerdi. Onun göz- Sonra başlarını öbür rafa çevire- Meryemin heyek:ini yapan geniş o- atını "kilisenin önünde durdurdu. Seyis l · par- t om:n do:.~.:, ahbabı, dert or-
ı'rı bir çöl gibi yanıktı. Jnsan ona hak rek, ıstavroz çıkarıyorlar: muzlu, yüksek alınlı, kumral saçlı, ye· hayvanı maıınstınn bahçesindeki çınar Cığı idi. Ve bez parçar. göğsün\' sol 
bı_kç,a kavnıluyormq gibi olurdu. Ona "- Gökün oğlu." ve Madonna bizi şil gözlü bir insandı. llk bakışında im. dalına bağladı. 1 tarafına kalbinin :~~~ne iğneledi._ 
ır defa bakan, onu bir kere gören ken· şeametten kurtar diye latince dua mı· ona bir yakınlık duydu- Heykeltraşm Asılıudc kilisc)i ve Madonna heyke-l - ! lıJ. 

Siyah gözlü Meryem 
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işaretler: 

nkı]:-ıbın tamamlannıası KIZIL YAZAN: Ömer Rıza 
1ç1n 

Unutulan manto tnsanıann nasrı ha.sisi, aceıedsi, cin- lnırenikcelc bir örnek 

Bcyoğlunda bir boyahaneye gözü, sefihi, alii, ukalası, geri ruhlsu, uy lki gün evvel (VAKiT) ın bir 
mantosunu temizlemteğc ;:ıh, hırçını '·arsa, nazariyelerin de ha- köşesinde çok güzel, pek büyük ve 

r.i!'li, accleci"i, cingözü, sefihi, alimi, u- gerçelden imrenilmiye layık bir fa. 
gelen bir matmaze', orada kaşla !\alası, geri ruhlusu, uysalı, hırçrnı var- zilet örneği vardı. Faziletin cemiyet 

1 - 49 - 1 GÖMLEK 
göz an"nda bir takım el~ve~ dı~ ~ndoğduğunugöd~enbuörne~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lerle ftıpkaları aşırmağa kalkmış ··Tedrici tekamül" sözü de bu naza- ten bir kere de ben bahsetmekten Evin önüııde muharebe şiddetle · 
fakat önüne geçmişler. ·iyclerden biridir. kenclimi alamadım. 

işin tuhafı, yahut kötüsü bu Bu nazariye ukaladrr. Allamcdir. Fa Amerika reisicümhuru Harding deva Dl ediyordu 
çapulcu müşteri giderken telaıla kat ayni zamanda sin i, kurnaz ve cin ölünce memleket reislerine layık 
mclntosunu dük~:aoda bırakmıf. gözdür. bir abide yaptırmağa karar vermiş . bir ce~aret ile, sarsılmryan bir i- etmişti. s~ .. _ ı z~yi 

d b' den "Tedrici tekamül ulema yüzlü, ve ve yüz altmıt bin İngiliz lirası sar· man ile karşıhyacaktı. Bu neticenin ha iyi etmiş olursun. 
Eğer bu mıtfl~O a ır,~e~at- bitaraf tavırlı, oldofu yere yamanan, federe~ ~uht«:t~m bir eser mey~a: bütün tehlikelerine yalnız ba.şma ~uka L~ys :~u.~ları.~dan ol~.:: ~u adar he-

araklanmış değıJse, yaz . kaprJandığı yeri terketmek istemiyen na getırmıf. Bızım para~ızla: ıkı •emel e<lccckti. Fakat kendı şahsı sc- mer. gcrı donmu · ve mufsıtlerden ay-
mazel kısa günde dehşetlı zarara bir düşünce tarzıdır. milyon lira tutan bu abıdenm ne lameli için kan döktürmiyecek, müslü- rıl · rak gitmişti. 
'' {ramış demektir. Tedrici tekamül hareketi inkar et- heybetli bir ıeY. o~acağı kolayca kes mantarı biribirlerine kırdrrmıyacaktı. Onu müteakip bir başkası daha tali-

Jf. mcı, fakat kaplumbağayı nümune alır. t~rilebilir .. ~~ ~ıhı ~serler ~e~l.eke: M~~si.tlerin_ kapıyı. y~~maları, ~n~ ini tecrübe e~m.~k ist.c~i. !:eri girdi, ge· 
Dünyada ahrette llerliyormuş gfüi gözüktüğü halde ye- tın maddıh~ım ~uzel~e~tırdıgı k~ kendı~ı~ı bel.Iıyen akıbetı ıhsas etmıştı. ne Osman~n onune dıkı.1~.ı. ...... 

ve rinde sayar. Allamelik tasladığı, ilim :far, manevı h~zınelerını d-: tetk_ıl Kendısı bu manzarayı gördükt ' ı sonra - Çekıl, yok a senı oldururum, de-E vell<i gün 12 numaralı tram- bezirganlığı ettiği halde hiç te ilmi de- e?er. ~azan bır m~~:r abıde hır ye-;. 'ne o!uı·muş, ··.:.::hafını açmış ve ti- di. .... 
vay, 140 numaralı cenaze "'ldir. Çünkü atlamayı inkar eder hal- cılt tarıhten daha belıg .. olur. 1,te ı.1'·· '- başlamıştı: Osman bu adamın yuzune de baktr 

otomobiline çarpmış. ~uki, hayatta her tekamül bir atlama- bu abide de onlardan hm olacak- "0 mümi~ler için zatı kibriya nez- ve ce,·ap verdi: . .. .. . 
Bu kaıayı anladık bir tamdık drr. Ve bu atlamalar bir oluşu devrinin h. dinde ecri azım vardır ki: Birtakım kim - ~en de peygamberı gormuş bır a-

diyor ki: nihavetidir. Her tekamülde bir inkılap, EYet o'ao::aktı amma eğer açı!•.a seler gelip te kendilerir.e: düşmanları- damsın. Beni öldüremezsin. 
_ Canlılara itilen öldürecc- · b:r değişme vardrr idi! Sevgili ckuyucularmı hu ahı- nız: !'!ize hücum için toplandılar, onlar- - Çekil. yok~ seni öldürürüm! 

'\le Hı lb k' t k 1• k 1 denin açılması İfİ kime teklif edildi dan ı· ·km~hsınıı, dedikleri zaman, bu - Sen nahak bir kanı dökemezsin. w. -ı-1ere rarpsın dalıa ı·y·ıdir a u ı ı ınnr yo una oyan arın e . dd v el s· d'k' . - .. . . b gıne 0 
u ~ · 1. d t d' • t •.. ~ .. 1 b' f' tse re e ugra ı. ~•m ı ı reısıcum- haber onlar:n C~atı Hakka. olan iman Çünkii bir gün llazretı Peygam ere B k b. . b - d ın e er ıcı eı:Uı.mu ır ne ıs ve men- . . k. - K 1. k b • 

aş a ırı ıgır 1
: C t "d f h . d' hur, gıbı es ısı u ıç te açı ça u ıarmı bir kat ar~ · . ..-rr, All~hın nusreti gelmiş, Ya resulult:ıh ! Cenabı hakkın 

k aa mu a aasına ma sus sıper ır. kl'f l · d" T l .. . · - · · · d · - Dünyada ellerinılen çe - T d . • t k·· "ld bal J 1 te ı e sırt arını çevır ı. amam an bize kafidir, o en buyuk mu!ıafızcl•r, benı yarlıgamasr ıçın nıyaz et, emış. e rıca e amu en . - en ere, b'd Ik b 1 . . .. rt.. ı . . . . 
med ıg· imiz kalmıyan bu belalar- b'lh b - t · . d t tb"k t mış a ı e, ye en ez erının o u·, derler [ 4] 0 da senin hu arzunu yerme getırmıştı. 

ı assa unu cem .;c ıçın e a ı e - .. - .. hki. b. kul · .,, · · · · · dan ahrette de kurtulamıyacak ek · t• . 1 . t 1 1 k k sune sıgmmış guna r ır gı- Bu ilahi sözler Osmanın metanetını Sen şımdı o muoarek -.-e !"lakbul duayı m ıs t)'en er, gaJ'e açı c o ara , ur- b. el ... .. • 
1 

d -·
1 

. ., 
m'yl7 ? tab. . . l G rde kalan ı uruyor. takviye etti. Kur'anın gogsunde çarpan knyhedeceksın, yazı c egı mı.'" 

• 
adıya mülk! 

{ki kişi konuşuyordu: 
- Hamdullah Suphi 

balo gecesi M. Zekeriye 
Türk o :ağınden kovmuş! 

Bey, 
Beyi 

- Mahkeme kadıya mülk ol-
Ju desene! 

. . 'Joplu J,qıu 

Adana da 
Cumhurıyet bayram1 

günü nt-ler olôu? 
Adana da cumhur'yct bayra

mı şenlikleri esnasınc' a n üesaif 
bazı haditeler olmuş S. C. Fır
kası mensupları :ıabitaya karşı 
gelm:şlerdir. 

Hadise şu suretle olmuıtur. 
Bü)'ük bir kaJabalık halinde 
elanSerbestciler bayraklarla yn
rümüşler halk fırkası önünden 
geçr~en "kahrolsun,, diye ba-
gırmışlar bu sırada bir berbel' 
dükkanına hücum ederek cam
ları kırmış intizamı muhafaza için 
çalışan po!ise hücum etmit ve 
bir polisi yaralamıştır. 

S. C. adamları bikümet aley
hine tefevvukatta bulunan bir 
ad:ma kalabalık arasından çıka
rılmasını söyliyen komiser Niyazi 
efendiye hücum etmİf, komise
rin kendini müdafaa için havaya 
kurıun sıkmağa mecbur etmi~tir. 

Vali Vehbi B. intizamı temin 
için askeri ku•vet istemiş askeri 
kuYYet geldikten sonra halk 
dağılmıştır. Bu sırada bir çok 
polis dövülmüştür. 

Taşkınhk yapanlardan on beş 
kiti tevkif edilmiştir. 

\ Memleket haberleri 1 
t.Sozöyükte elektrik 
Bozöyük muhabirimizden: 
Kasabamızın en büyük ihtiyaç-

larından olan elektrik meıclesi 
bu sene halledilmek üzeredir. 

Bir ecnebi şirketi tarafından 
kasabaya altı kilometre mesafe
de bulunan kara su deres'.nde 
l<eş'fler yapılmaktadır. Bu keşif
lerden kara su deresindeo 6000 
volt kuvvetinde elel<trik cereyanı 
istihsal edilebileceği anlaıılmııtır. 

Bu kuvvetteki elektrik cereya
nının ıimdilik kasabada bulunan 
evler, ticarethaneler ve rHml 
dairererin ten•İrine kifayet ede
ceği tetkikat neticeır.nde tahak
kuk etmiştir. 

nazca ıye )apr)or ar. c ı Ç" k" "H d. • b ~ h .. d d d · d" ·· b 
1 un u ar ıng,, ın ususı a· yılmaz kalp onun ıçın e çarpıyordu. Bu a am a gen onmuş. ve aşını 
ara, yatı berrak ve aydınlık değilmif. Hz. Osman biraz düşündü. Onlar bu a-

1 
alarak savuşmuştu . 

"Sen ~ldü.n: yerini bana verdin... Çünkü Hardingin hizmetçisinden yeti ne müthiş şerait altında okumuş- Hnzreti Osman her yanına girenin 
~aha. ılerısın~: . bir çocuğu varını§. Çünkü cemiye- lardı. Kendilerini bekliyen akibet, hep- bu şekilde savuşup gitmesi müisitlerin 
- '\'er tıen~~· f~kat yavaş ya' aş tin vicdan~. ~~bci~ edeceği fa~siyet- sinin kılıçtan geçmeleri, hepsinin faik : ~isleri tarafınd~n . :ıemmiyet!~ nazarı 

dan senelerce mute~aı~ ol~ular: lerde en kuçuk bır noksana bile ta- kuvvetler karşısında muzmahil olma la- dikkate ahndı. \ azıyet bu şelnldc de-
Bu all~me nazaııy~nın bızd~~ı tara~ hammül edemeznıiı. n iken onlar bu ilahi tebşirat ile hare- vam ederse müfsitlerin maneviyeti ,..,_ 

tarları yuz seneye Y'- .ındır, mutemadı- B tl d b 1 d d kt . · k 
. ' . • . u re er e un arı uy u an ket etmisler ve hatıra gelmıyecek harı- rrlaca tı. yen ılerı hareketlere mı• ... • oldular. · t · t k d' 1 ~ . w 

T . t . . ff k 1 d sonra, ıs er 11 enıez en 1 mem e- kalar karşısında l•almışlardı. Osmanın Cemaatin içıne karışan Sebe oglu 
anzıma nıçın ıuva a o ama ı. k t' . nzarasını go'·zden aeç·ır . . . . 1' b' . - 1 w • w 'ld' b' .. .. e ımın ma o • gözleri yaşardı. Onun ıçını gız ı ır ış- Meymun oglunun ku agma ıgı ı ve ır 

CJ-nku: dim ve fena oldum. Hırsızlığı mab- tiyak yak•yordu Dışarda bir takım a- c;eyler söyledi. 
. Tedri~I .. tek~~-ülden bahsedenler, keme salonlarınd°: meydana çı~ıt damlar onun h;yat. .. , istiskal ediyor- .. Meymun oğlu onun yanından aynl

dı. İşi yuzune gozün:. bulaştırdı. .. olanlara bile cemıyet boykot ılan lardı. İstedikleri · dar etsinler. Onun dı. Gafikiyi buldu. Onun kulngına iğil-
Meşrutiyet muvaffak olamadı, çun- etmemittir. refaka.tlerini özlediği, refakatlerine di Sebe oğlunun arzularını ona bildir-

kü: Bir çift beyaz eldiven en kirli e· yük!<ıelmek ve kendilerine tekrar kavuş- di. 
"- Tedrici t~~amlil dedi, rezı: bir lin cürmünü örtmiye ve ipek bir ye: mak istediği kim~cler bu hayatta k r- Gafiki, Mehmetli gizlice arattı. l\leh-

h. :eketle demokrui L;üJtürilnü mcmıc lek en kirli vicdanı ağart.amğa kafı şılaştıfı adamlardan ok hayırlı idi- met, bir taraftan vaziyeti yrediyor-
k~.._ r'"'' -nadı. geliyor. Türlü keı;a~eliklerle bula- ler. du. 

Tedriei tekamül t:cdi, ' ,. tık olanlar var ki gündüz r ıokağa Osman tila"\.:etin: devam etti. Gafiki, onu yakaladı: 
En büyük lilosof Türk demokn:r;i:;i- çılanağa utanacaklan yerde ha9ka· Dışarda olup Uten hadiseler artılL _ Haydi, Mehmet, dedi, !!ıra senin· 

ni: lanna saldırmakta~ ve. feragat l'O· 0 . :ı altıkadar etmi:ardu. dir. 
.. _ Aıı;ri islAm -.::vlcti diye bir ku- lü oynamaktan çekınmıyorl~r !.. . Müfsitler kapıyı yakarak yere yık- Mehmet istemiyerek kalktı, Gafikiye 

şa benzetti. ~h ne olu_rdu ~~ Ame~ı~d~ı tıktnn sonra içerde bulunan Hasan, Hü· dü :lü: 
Tedrici telulmül diye boyuna ir" ·aa, fa~ılet havası ıle hızı~ de cıgerlerı- seyin, Talha oğlu Mehmet, Zübey : oğlu _ Ben şu duva:rdD" arııyarak içeri 

maziy;? a,-: •. s verdi. "Şer·: şerif, mecel- mız dolup ?~şalsa, yuz karalarım Abdullah, As oğlu Sait, Mervan kılıç· gireceıiin• •e 1şı bit · • -~ğim, dedi. 
le, medrese tekamüla tedriet sofrasın yafatmasa ıdı !... Jannı sıyırmışlar ve mukavemete ha- Gafiki, 

0 
tarafa baktı. 

dan senelerce m\itcnl\İm oldu. Suud zırlanmışlardı. İçerdeki hizmetçiler on- _ Pek ala, dedi. 
Mektep cümhuriyet d :•·•:.ıc? kadar Ta l·abeti akltyc )ara imtisal ettiler, ve müfsitıcre karşı Mehmet dediği yere ilerledi, duvan 

mc·l·"~! ile yan ya .. .ı yürüdü, çünkü te bir cephe teşk~l ettile~. aştı ve görünmez oldu. Gafiki adamla· 
ka•.ıülü tedrict böy" e istiyordu. kon ~resi Bu gençlerın hepsı .de aldrklar~. e~: rınr ~ağırdr. Onlarla beraber Mehmedin 

"'ezd h:ı. :?ket edince tevhidi tedrisat Türk tababeti akliye Ye an- rin hilafına hareket edırorlardı. ~u·ık1, aştığr duvarı a.,tı ve içeriye doğru ilerle 
de ·.al C 'ir :nkılAp: hali: de meydana biye cemiyeti 930 scneıi kogrcsi bu müfsitlere karşı sakın durmagr haz- diler. 
çıktı. Tevhidi tedriıı:at kanununun neş- • B k k6 0 d medemiyorlardı. Bunların hepsi de kı- Evin önünde muh.:rebe devam edi· 
rinden sonra ki mektep ve medrese, şap dlln ögled~n I01Jra a 

1~ ~ n e hçlarını iyi kullanan cesur, kahraman yordu. Hasan ve ark~daşlarr mütemad• 
knnın, yeni harflerin kabulünden evvel e~raıı aaabıye. "~ akliye aı ane- gençlerdi. Müfsitler bunların haml~sile yen mücadele ediyorlardı. n;.. aralık 
Te sonraki vaziyet cemiyet hayatında sınde aktetmıştır. gerilemişler, bunlara karşı ne ynpacuk- lbni Selam gelmiş, müfsitleri b--rtaraf 
inkılapçıhk tedrici tekamülcülük ara- Reis Mazhar Osman B. em· tarını kestirememişlerdi. etmek için bir kaç öz söylemişti. On· 
sındaki farkı gösterir. razı akliye Ye asahiyedeki bir Aşağıda silah 1:ıkırtılan arasın~n: lara: 

Fakat Mil. bir çok fı:;1erimizdc ted
rici tektı"':t · rahlesinin başında "nasa· 
ra, yansuru,. çekiyor. 

Mesela bir şehir pilAnrmrz hala mev
cut değildir. Çünkü hala şehir işinde 

tedrici tekamül fikri kafamızda bir 
kurt gibi yaşıyor. Darülfünun me elesi 
için ayni şeyi düşi.lı.jyoruz. Emin Bey 
bile "tedrici tekamüle taraftarız diyor,, 
Yani .:arülfünun halile kalacak, kim!'le 
nin rahatı bozulmıy .ıcak .. İşler tıkırın
da yürüyecek. 

Ne ala şey. 

İnkılabın tamam olmaM için ilk şart 
münevverlerin kafa.c;ındaki tedrici te
kamül denen, rahatına düşkün atıl uz
viyeti ırıöküp atm8.k, onun yerine yara
tıcı tekamülün, yaratıcı inkılabına bel 
bağlamaktır. 

S. E. 

senelik yeniliklerden bahsede- - Osman çekil! naraları duyulu " _ Ey nas, demişti, bu kılıcı kınına 
rek kongreyi açmıştır. du.B. al k sokunuz, yokıı:a bu kılıç bir daha kınınıl 

ır ar ı "fsi~ler arallında: · t f o-Doktor Ismail Niyayi B.Tıbbıadli girew.ez. Bu şehir meleklcrın me a ı 
- Hücum ediniz, diye bağıran se lan q~hirdir. Bu cinayeti irtildip edeceli 

noktai nazardan Paranoyya üze- duyulmu~ bunla.r da hücum e.tmi~ler, olur~amz bu şehirden melekleri kovar· 
rinde tebliğatta bulundu. Dok- gençler bıraz gerılemek mecburıyetınde 

h 1 mnıL 

tor Konos B. Uyku asta ığı kalmışlardı. Müfsitler bu sözlerden ürkm•ı:;o!C1• 
hakkında ıöyledi. Doktor lbaan .. ~~üfsitler arasından bir kişi kimseye fak~t i~lerinden biri onun yüzüne b:ığıf 
Şükrü Ye Ahmet Şükrll Beyler gorunmeden fırlamış, Hz. Osmanın bu- mıştı: 

beyin damarları hastalıkları lundu~u ~ai~eye. 100ğru ko~ k.u~tu. Bdu - Smı çıfıt oğlu cıfıt, söz !'leni:t gihİ 
adam ıçerı gırmı , smanın arşısın a . • • k ld k a ıııı 

hakkında ProJ·eksiyonla resimler d'k'l . • yahudı ogullanna mr a ı, arrşm 
ı ı mış, ona: . 

go-ıterdı' ve beyaoatta bulundu - B · · ba dan reki·l de seni bı- ıı;;lere sen... ·dı' 
• 

1 
~dışı~" dşın. 

1
. :ı lbni Sclfım h:ıkilmtcn yahudizac1e 1 

Doktor Fahri. CelAl B. bir katil ra ·ıp "'l e ım emıc; ı cı•· 
\O .. ' "d: fakat ashabın en kıdemlilerinden Vak'aıını tahlil etti. Ahmet ı:ıman cevap ver ı: . . . .. 

1
•. ldu~uıı· 

h · 1 ı Kendisinın samımı mus uman o ö 
Şü'-rü B. Malarya sıııı He te- - Ben Cenabı Hak ba tıyar o an arı . . .. l . kt il tt orıurı 

1( • n d' . k da lumsenın şup ·~sı :•o u. n a 
davi edilmit bir heyin frengiıi ted krım, _bedtbahkt~an ~ez 1 e ıncıye a- muı:olüman olması bütün yahudileı"İ s· 

h tal k 
ar yerım e ·a acagım. . . . ti 

hastaıını göıterdi ve 81 1 Bu adam bu cevap karşısında bir le)hıne çevırmış • kt rn """' 
b kk d · b t d' . · d" ·· t" Mehmet cıuvarı aştı · na son it a ın a ıza a ver ı. şey diyememış ve gen onmu~ u. . . 

0 
mıın orı 

d · Osmanrn yanına gırmış, s Konareye ittirak e en zevat Arkadaşları ona ne yaptın dıye !'lor· 
1 

t 
a- d 1 dostane karsı anuş ı: mlieıseaenin Laburatovarlarını, u ar: ~ . ziyare•e 

k k - Bu adamı öldürmekten başka ça- - Merhaba Mehmet, benı hasla paviyonlarını ele tri 
dairelerini remiz yoktur. Fakat onu öldürmek te mi geldin!!! . . 

1 
dirdf· 

tedaviıi ve rontken günahtır. Cevabını almışlardrr. Bu istihza Mchmcdi sınır en ııc· 
Gayri müba<li ilerin emlaki gezdiler. n · u müteakıp Leys oğuJianndan hi- _ Evet, seni ziyarete ve send '" 

Gayri mübadillerin emlAkini Tevfik Salim Pş. ri, cidal sahn~:;: ·den aynlarrk içer~ sap sormağa geldim. b oğttJıt1' 
takdir için Yunaniaianda teıkil girmiş, o da Hz. Osmanrn karşısında dı - nenden hesap ~ı, ne hcsa 1 dahfl l· 
edilecek olan beş heyeti Eu gün Avrupeye gidiyor kilerek tehdit amiz bir vaziyet almış, o- sen bu hesabı kendınden sonra 

h b Etıbba odası reisi Tevfik Sa- nn · yi etmez misin? n Jıt" Maliye vekaleti ni ayet u on ld d . _ l-layır, burriin benim sende 
1. p b ·· k.. k. l A - Seni öldürme_: ge ir.:, emış. ı:o gün zarhnda teıkil edecektir. ım ş. ugun u e ıspres e v- i : "'ap soracaıYım gündür. 1 ..,ı.ıa· 

f d 1 .d kt• p Os:nan ona cc,·:ıp vermişt : ı:; b ... <'1 ,,.l• 
Bu heyetler iki ay zar ıo a İf e- rupaya gı ece ır. aşanın ae· _Sen b .... · öldüremezsin... Sor bakalım, sana karşı ' 
rini bitirmit olacaklanna nazaran yahatı bir buçuk ay sürecek ve - Ne .:en?... tim mi "ar ... 

b dd f d 1 k. [BUnıcdll 2,5-3 ay zarfında tevziat kabil u mü et zar m a mu e ı tet- _ Çiinkü bir gün sen Hnzrcti Pey·l 
k'k tt b 1 kl be · 1 · da "'"Da dua [4] lbnül Esir cilt 3 :;a 1$. olacaktır. ı a a u uoaca ır. gam rın yanz.ın ı;e.mış o _. 
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Yeni .D~dikodular - fsrurenoi1 me~tup! 
Ocak bolosundan nasıJ 1 Zeynel tses m B. dün 

l<ovu lgu '! neler sövledi? 
Hamdu iıı h ~.'v phi Beyi sinir· 

lendiren nedir? 
Cümhuriyet bayramı gecesi 

Anlcaradn Türkocağı binasında 
bir balo verihr+t: ·~" l·~'oda 
Türk ve ecn r 1 

bir çok rical l 
lunmuı Ye m 
sam ere gay 
parlak olmuştu 
Bu baloya Aı 
karada bulun 
gazeteci M. 7 
keriya Bey ı 
gitmiş ve bir ~ 

kadaıile ora 
dolaşırken Occı , 
reisi Hamdullah , i /, "'· 111' L 

Suphi Beye tesadüf etmiştir. 
Hamdullah Suphi Bey, Zekeriya 
Beye selam vermemiş yanındaki 

utın hatırını so· 
rarak gcçmiıtir. 

Ocak reisi on· 
dan sonra tek
rnr geri dönmüı 
ve: 

- Zekeriya B. 
uraya etrafı gö· 
üp yalan yaz· 
ak için mi gel

.. iniz? Diye sor· 
muş. 

Ze/~rr ı n Zekeriya Bey, 
~u cevabı vermiş: 

- Hayır, sadece baloyu gör
mek için! 

Hamdullah Bey sözüne ıöylecc 
de•am etmiş : 

- Türk ocağına küfreden 
adam burada bulunamaz. Türl< 
ocağını terk eder misiniz? 

Zekeriya Bey bunun üzerine 
ıinirlenmiş, fakat resMi bir ba
loda bir slcandal çıkmaması için: 

- Hay hay, demiş ve baloyu 
terkctn iştir. ' 

HamC:ul'ah Suphi Beyi on beş 
senelik bir ocak azası olduğunu 
iddia eden Zekeriya Beye karşı 
böyle harekete sevkeden sebep
ler, Zekeriya Beyin ocak hak
kı'ldaki neşriyatıdır. 

Zekeriya B. bir defa Ankara 
Türk ocağına bir milyon sarfe
Lilnıcsinin israf olduğunu yaz· 
mıı, bir başka vesile ile ocakta 
çalıtanlara fazla para verildiğin· 
den fikayet etmit1 daha sonra 
_lianıdullalı Suphi Heyin Dağyolu 
11ıtıindcki kitabını Maarife sat
masının aleyhinde bulunmuş, bu
na benzer bir çok neıriyat yap· 
lbıştır. 

Ocağa karşı yapılan bu neş
riyat Hamdullah Suphi beyi si· 
nirlendirmiş olacak ki Ocak 
reisi balo gecesi Zekeriya Beyi 
Ocaktan kovmağa lüzum gör
müştür. 

~eyrısefoı ndt; 

!\1arsilva postası 
,/ 

Seyı isefain idaresi Marsilya-
Y• da posta tahriki için tetkikata 
~llflamıthr. Bunun için Marsilya 
tıcaret mürr.essilimiz Şerif bey· 
den bir rapor beklenmektedir. 

idarenin iş:eıme müdürü Bur
hanettin B. Iskenderiyeden gel
~~kten S'lnra Marsilyaya kadar 

ır seyahat yapacaktır. 

Halk Di ! gısı 1;. r r el}inin 
yıl dönümü 

lsmail Hakkı ı!eyin Arif 
Beye yazdığı mektubu 

kim görmüş? 
lzmirde Hizmet ve Yeni Asır 

gazeteleri arasında açılan müna· 
kaşanın çirkin bir şekil aldığını 
dün yazmış ve "Hizmet,, baş
n uharriri Zeynel Besim Beyin 
'Yeni Asır, başmuharriri Ismail 

.-Iakkı Bey tarafından uy arın,, 
mhibi Arif Oruç E eye bir mek
up gönderildiğini iddia ettiğini 
nber vermiştik. Halbuki Ariç 
)ruç B. dün gazetesinde böyle 
rşeyden haberdar olmadığını 

c lsmail Hakkı Beyden kat'iyen 
mektup almadığını ilan etmiş 
Zeynel Besim Beyi müşkül mev
kie düşürmüştür. 

Dün bu yazı üzerine Zeynel 
Besim beyle görüştük. Kendisi 
lsmail Hakkı Beyin Arif Oruç 
Beye mektup gönderdiğinde 
ısrar ederek şunları söyledi: 

- "lsmail Hakkı Beyin Yarın 
sahibine mektup gönderdiği doğ
rudur. Bunu bana S. fırkanın 
Konya kitibi Cemal Tahir Bey 
haber verdi. Hatta Arif Oruç 
Bey mektubu bu zata okumuş
tur.,, 

Zeynel Beyin B. ısrarına göre 
vaziyet ıimdi büsbütün karış 
mıştır. Ortada bir dedikodu var; 
acaba bunda hangi taraf haklı? 

Eski iki ahbap çavuşlar •• 

Etibba muhaoenet 
cemiveti 

Oün Türk oceğında eylık 

i9tirr: aını yaptt 
Etibba muhadenet cemiyeti 

ayhk içtimaını dün sabah Türk 
ocağında yapmı9tır. Celseye Dr. 
Niyazi ismet Bey riyaset elmittir. 
Gümüşsuyu hastanesi doktorla
rından Kemal, Ziya, Rrşit bey
lerin cem:yele girme talepleri 
memnuniyetle kabul edılmiştir. 

Cemiyet azasından Fehmi Is
mail beyin vefatı mUnasebetile 
Anado'.udaki doktorlardan gelen 
taziyet telgrafları okunmuştur. 
Münhal bulunan Pınarhisar be-
lediyesi doLtorluğu için cemiyet 
azasından birisinin gitmesine 
tavassut edilme5İ kararl2şmıf tır. 
Geçen sene yapılan yaz tenez
zUhünün hesapları tetkik edilmiı, 
bu tenezzühün cemiyete fazla za· 
rara malolduğu anlaşılmıştır. 
Eu kıt bir çay veya bir balo 
verilmeıi bayii müzakere edil
miş, neticede cemiyetin bütün 
azasına bir sirgüler gönderilerek 
balo isteyüp istemediklurinin 
sorulmasına kaı ar verilmiştir. 

Alınacak cevaplara göre bir 
karar verilec H i•. 

G6atepeae t. ıraızhk 

M ., 
asaJ. 

Mutiaka ( oHtorlar 
yapma • ;miş 

Bir Al men C:oı. wr unun müb· 
leeaı ııerı ıürulüyor · 

Dr. Ihsan Şükrü B. tarafından 
bir çok kıymetli doktorlarımı· 
zm yardımile tıbbi ye mesleki 
mevzulardan bahsetmek üzere 
... Aylık tıp gazetesi ,, namında 
bir mecmua çıkarılroağa başla· 
nılmışt.r. 

Dr. Ihsan Şükrü beyin mec· 
muamn ilk ıayısında yedi Nisan· 
da Berlinde toplanan 42 nci da· 
hili hastalıklar beynelmilel kon· 
gresine ait bir makaleıinde kon
gre~ e muhtelif meşhur doktorlar 
tarafından masaj ve ıureti ta.t· 
biki hakkında uöylenilmit tetluk 
neticeleri vardır. 

Doktorlardan profesör E. Mut: 
ler etüdünde muhtelif masaı 
usullerinden bahsettikten sonra 
şunları söylemiştir: 

- "Yalnız bu masajların bir 
masörün ıemasile değil mutlaka 
bir tabibin a ııatami fizyoloji 
Ye hareket sistemlerini mütalaa 
ederek tertip ettiği tarzda ya· 
zalmak mecburiyeti vardır ,, 

Dr. Ihsan Şükrü B. makale
s;ni şöyle bitirmektedir: 

,, GörUlüyorki Berlindeki kon· 
grada mUtebauıslar mazajan 
mutlaka bir tabip tar•hndan ve· 
ya tabip kontrulu altında yapıl
masını kabul ediyorlar. Bu ne
tice sıeçenlerde bizde ortaya çı-
11 an masaj dedikodusuna. en be- 'l 

..... ~ u • 

liğ- Ye,. İl..iı ce~apttr, ., 
Dr. Ihsan ŞtUcrlı Beyin tingi 

dedikoduya ima ettiği malumdur. 
Selim Sırrı Bey ve kerimelerinin 
Mübeccel Hanımı zayıflatmak 
için çalı~tıldarı SJrada, doktorlar 
bir takım tenkidatta bulunmuı· 
lar, Selim Sım Bey de ceYap 
vermişti. 

Bu mecmuada çıkan yukariki 
aatırlardan anlatılıyor ki doktor· 
lar hali iddialarına delil ara
makta ve bulmaktadırlar. 

1929 Kıraliçesi 
1930 kıraliçeıjni dava

mı edec"k 
Avrupacfa bulunan 1929 gil· 

zcllik kıraliçeıi Feriha T cvfik H. 
1930 kıraliçeıi Mübeccel Namık 
Hanımı dava edeceğini Pariste 
bir tanıdığına söylemiıtir. 

Feriha Tavfık H. davanın se
bebini şöyle anlat nıı: 

- Mübeccel H. birisile kar· 
şılıklı plaklara şarkı söylemİf. 
Şarkııında benim agzımdan da 
bazı sözler varmış. Çok kimse 
kartı karşıya geçtik te ıarkı 
ıöyledilc aanıyormuı. 

Bu beni mutazarrır eder. ile
ride plağa ıarkı söylemek niye· 
tinı var. Ozarnan hiç kimse be· 
nim plaklarımı almaz. Herkes 
Hübeccel Hanımın plağındaki 
fena ıesin sahibi ben olduğumu 

zanneder. 
Iıtanbula d5ner dönmez zarar 

•e ziyan davası açacağım. 

~~~---v~u __ •_<_u~A~T~---:::J 
Canı t::ıslaıııa 

He!A l u ı.l ı uı u vuitf.i 1e· 
ccv u=u }• pcr .er ver 

Küçük haberler 1 
Sabık lzmir l eledh•c reisi -

Dokmr 1 lulucl I' f!t•nc h~ct"lıı.,dığınd~ n 
diın ~thrımİ?C' ~ c m'tt r 

En·elki al,~m ~abaha ı.arşı saat 3 
rn<!dclerinde HeyoJluncla Saksı soka· 
l:'ında bir cam ~" ırtrsı ve hun..ı müte· 
al<ip frryntlar işitilmiştir. Ch"ar c,·ıcr· 
de oturanlar gccclfü krynfetlerilc cam·ı 
!:ıra üşüşmüşler ,·e bazı kimseler de 
sokak kapılnrına ı,oşuşarnk meseleyi an 
lamnğa ~alışmışlardır. 

lstvnbu. muallimler birlıği -
Kor g• e. ı 16 tt·şı inısrnc\ yıır.ıl. c 1.cır. l'u· 
nun için n un 1 nıler t\\cl~i rün hirlıl..ıe 

ıoplnnınışlıır 'e guruşn u~lcrdir 
Alman Kizel Vl:puru - Fethiye 

linıanında karo oturmuştur: 
Z'rai vaziyet - Son yagan \a~

murlnr sebze bahçelerini t:ıhrip etmıHır. 

Bursa - Son )a.,an yıı~murlar cth· 
ze bchçclerini tahrip etmi~tir. Haber alındığına göre kırılan cam

lar, birsok plaklarda şar!.;ılannı i~itti

ğimiz muganniye Fikriye Hanımın o· 
turduğu odanın camlandır. 

Kendisinden malümat almak üzre 
dün, bir muharririmiz 'Fikriye Hanımı 
ziyaret etmek istemiştir. Fakat mugan· 
niye geceki vak•adan miiteessiren rahat 
sız olduğunu bildirmiş ve kendiı-:;inin 

suallere maruz kalmama!'lını bu suretle 
temin etmek istemiştir. 

Hususi tahkikat mıza nazn:.-an, J.'ik· 
riye lla .. ım uzun bir zamandır, zevci 
olarak takdim ettiği bir zat ile yaşa
maktadır. Son zamanlarda muganniye
nin bu zat ile ayrıldığı şayi olmuş, fil. 
hakika artık beraber görünmcmcğe ve 
ayn oturmağa başlamışlardır. 

Di' : akşamki bu · ... :lise üzerine. Fik· 
riye Hanım ve e· 'eki diğer oturanlar, 
vak•ayı yapanın bu zzt olmak ihtima
lir. ileri sörerek l üyük bir heyecana 
düşm:.:şlerdir. 

-endisini tanıyanlar, bu hadisenin 
Fikriy<' ilanımı uzun müddet ı·ahatsız 
edeceğini tahmin ediyorlar. 

Sekiz kişi bir e"e 
taarruz etti 

Fatihte Sarıgüzelde Kamil be
yin evine ailevi bir sebepten ıe· 
kizkişi tecavüz etmiş ve cam· 
lan kırarak kaçmışlardır. 

Bir 9ocuk bulundu 
Kadıköyünde Caferağa ma· 

hallesinde Rıza Paşa arsaaındaki 
bir .kuyuda çaııt.al>içinde öl.il . on 
aOnlOk bir çocuk bulunmuştur. 
• r h!\ ' l unt a')lıc.t ap_•~ h~ f 

· Çocuğu bırakanıar aranmaKtaaır. 

Otelci ile komisyoncu 

Kars - l lap·an h~Halı~ı de\ nm 
edı\'Or l~rzurumd n ~elen hır 1 ıı) ıar 
buhc\etİ raya gelmiş işe baş'nnı·~tı'. 

Ayvalık - ZeHinlcr knrn ı~o. Ya
kında top'nnac htır .:\lah~uı ;:eçen se· 
neye nazaran C\·ıdir. 

Akhisar - Tütün h:ıst lıitı dC\nm 
ediyor. 

Çorum - Turla furelerilc ~apl:ın 
müc•dele de\'am ediyor. Bu Yiızden 
mahsulat pek çok zarar gormüştur 

Pamuk tiatları - Bu sene 0 
0 3(} 

noksandır. 

Balkan tütün ittifakı - Alman· 
yı \'e Amerikııdn l} i kerşı'anmamışur. 
. EeyneımiJel kimya - Ofisine 
hükumetimizde iştirak edecektir. 

Halıç şirketi - Belediyeye müra
caat ederek bir sene sonra ] Ialicin ba7.1 
kısımlarında '" pur ışleıemiyeceğini bunu 
mukavele mucibince Belediyenin na?.an 
dikkate alması !Azım geldiğini bildirmıştlr. 

Feshane ıirketi - Fabrikayı te· 
sis ve şapkada imal edecektir. 

Defterdarlıkta ikramiye -
Tedrisatı iptidaiye Yergisini tahsil 

etmek için Maliye menıarlanna yüzde 
bir ikramiye veriliyordu. Barem kanunu
nun tatbikinden sonra bu } üzde bir ik· 
rami yenin \'erilip \'erilmi) ccf'ği Maliye 
vekA'etince tetkik edilmiş. neticede \ e
rilmesi tal.arrür ctmişt r. Maliye vekd
letinden lstıınhul defterdarlığını ~5 bin 
lira gönderilmiştir. Jlu par:dan 4 bin 
lirasını defterdar Şefik, 2 bin lıra~ını 

ikinci şube müdürü Hilmi . .lAOO. l irasını 
birinci ~ube miidUrü Ahmet bevier al-. . ,. 
mı~; kılan kıı:ım maliye şubelerine tev-
zi edilmiştir. 

Foks fHim şirketi - Bursanın 
ınanzara1arını ve şehir meclisinin ilk iç· 
tim:unıda rilime alacaktır. 

Cen'l iyetlerde; 

ManifaturacıJar 

Ferah oteli müstec:ri Remzi 
B. le Küçükpazarda kom:syoncu 
Mehmet B. ve dört arkadaıı, 
Galatada Bahriye lokantasında 

otururken Remzi Eey tabanca· 
smı çıkararak masanın üstüne 
koy.muş bu esnada kazaen pat· 
layıp, çıkan kurşun Mehmet B. in 
karama saplanmıştır. 

Oı.in idere heyetinı ıntihrp etıitler 

Mehmet B. Beyoğ.u hastanesi· 
ne kaldırılmıf, Remzi B. yaka-
lanmı•tır. 

~ledıyede : 

Şehir MecHsi 
lçtim4 teehhfJr etti 

Yeni Şehir Meclisi meclis sa· 
lonundaki tamirat ve temizlik 
bitmediğinden 6 teşrinisani Per· 
tembe günü toplanacaktır. 

ilk içtimada yeni talimatname
ye göre reis vekilleri ve katip
ler intihap edilecek, müteakiben 
9 kitilik daimi encümen azası 

seçilecektir. 
Yeni fırkadı.n ıatifa 

s. fırkanın Fındıklı ocağı reisi ' 
muavini istifa etmiş ve şu mek
tubu göndermiştir: 

"Yeni teıekkül eden S. C. 

Geçen cuma Beyoğlu C. H . F. 
kaza merkezirde idare heyctle
rını seçmek için toplanıp da 
eskeriyet temin edemiyen ma· 
nifaturacılar cemiyeti, dün, tek· 
rar, ayni yerde toplanmıı ve 
idare heyetini ıeçm ittir. 

Cemiyetin nizamnamesinde ya
pılacak tadilat için yeni idare 
heyeti, heyeti umumiyeyi yakın
da bir =çtimaa davet edecektir. 

st 6. UerülbedP.yl temsıllerl 

Bu akşam 

aııt 21.30d1 

Topaz 
4 Perde 

Yaz:ın. 

1\1. Pagnol 

'J'erceme eden 
ler: 1. G:ılip 
11. Rasim 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~~Wt~ ,~~ 
1111 1 

.11111111 
Bu akşam umuma lııletlerde ten7.ilAt 

\ardır 

·,MAXiM~ 
. Müdiırü: J. Lehmannffi 

Bu akşam 
Meşhur lspanyol dansözü 

fırkasına bir kana:ıti siyasiye 
olarak intihap etmiş isem de in
tihabat esnasında bende husule 
~etirdiği teıir, vicdani ve vatani 
kanaatlarıma uygun olmadığı 

gibi bu his ve duygu ilcasile de 
mezkur fırka ile mUnasebattar 
olmayı mulıal gördüğümden mez
kur fırkadah kat'i alika eyledi
ğimı muteber gazetenizle de 
ilanını rica eylerim. 

S. F. Fandıklı ocak 
reisi muavini 

Vt"hbi 

~ 
~'Anna de llilerıre.~a >iıl 
~ nı~~ icrayı _lfıbi~·:\ta ~ 

Halk bilğisi derneginin yıl dö
nünıu münasebetile bu akşam 
birlikte bir müsarxı,,:-e verile· 
cektir. 

Göstepede geçen sene intihar 
eden Saime hanımın zabıtaca 
mühürlü bulunan evine hırsız 
girmiş, 27 parça eşya çalınm11tır. 
Hnsızlar aranmaktadır. 

vmerikanm harp borç:an 
Vashington, 30. (A.A.) - M. Stimson 

Amerika hükumetinin harp borçJarle 
tamirat meseleleri hakkındaki noktai 
nazarını kat'iyyen değiştirmemiş oldu· 
ğunu ve hariciye nezareti de bir mora· 
toryom ilfmr meselesinin hiç bir zaman 
mevzuu bahş olmamış olduğunu teyit 
eylemistir. 

Sahir opereti Bu akşam Erenköy 
Sinam:ısındı meçhul Serseri operet 3 
t•rde. 

~ n1uha~eret1 nıuıu~- fg 
j~ sebetilc ~ 
,~GBBüyükGa.aE!~~ 



6-V AKIT 1 Teşrinsani 1930 -----------~--------------------• 

• en·z~los geliyor 

arada teşyi · merasi
olmuştur • 

ı çok par ak 
[Ost tarafı ı inci sayıfa11uzdadır] Ankaraya gelerek be;; gün kaldılar. Ve 

Yunanlılarla spor teması 
lki millet arasındaki yakınlığı 

büsbütün arttıracaktır 
Yunanlı arkadaş1nıız a~ağıdaki nıakalesinde 

bunu çok gü~el ~nlatıyor 
kendisine derhal haber verilmit cümhuriyet bayramı rasimelerine işti- Yunanlılarla aramızdaki spor temas- ~öyley'cbilirim. Ye l>iraz daha arzu ile 
ve M. Venizelos teıekkür eder rak ettiler. !arının iki millet gençliğini birbirlerine spor iki millet arasında sulh sahasın
hir vaziyetle elini çekmiştir. ismet Paşa, Tevfik Rüştü Bey, M. Ve isindirmak ve sevdirmek hususundaki daki faaliyetlerin merkez, temel taşını 

Müteakıben tren alkışlar ara- nizelos ,.e M. l\lihnlakopulos arasında kıymetli etrafında Aris meçlan müna· teşkil edecektir, diyebilirim. 

11 e~rin~an• Cumarie:Ji 9JO 

1 )ah ilde 

ı aylı~ı Kuruı 150 
~ 40(1 

t> 
12 

7511 

1400 

Cemaziyelahir 

1349 

Hariçte 

80 1 

•4511 

l70! ı 

sında hareket etmiı, M. Venize- tnatii efkar ,·uku buldu. Maddi mcsail sebetile gazetelerimizde bir çok yazılar Razı gazeteler Türk atletlerinin Bal-
10 haı.iran 1930 tarihli itilatname ile yazıldı. I<'akat bütün bu yazılar kendi kan olempiyatlarında aldıklknrı netice· 

os "Yaşasın Türkiye!,, diye ba- kat'i surette halledilerek Türk· Yunan kalemlerimizden çıkıyordu. Bizim d Ü· feri tenkit ettiler. Çünkü bu atletler ha T usen ror:usu r Kat) 
ğırmış, buna istasyonu dolduran- müna~ebatının dostluk ve ittiraki me· şüncelerimizin duygularımızın mahsulü zırlanmı~ olmamak itibarile Türk ~por Ganqm aotuıu : o,30 _ batıJı 11,07 

Bu geoekı Ay 

Ayın dotuıu /4,51 - oatııı . 3 43 

Namaz vakitleri 

lar "Yaşasın Yunanistan!,, te- sai tariki salimine girdiği her iki taraf- idi. Acaba Yunanlılar bu temasların bı muhiplerinin ümitlerini hakikata erişti 
mennisile mukabele etmişlerdir. ça müşahede edildi. raktığı intibaı na.sil ifade ediyorlardı? remediler. Türk meslekdaşlarnn bu fi· 
M. Venizelos lstanbulda bir gün Dün büyük bir ~amimiyet havası i- Türk Spor refikimiz, bu intibaları öğ kirlerine muhalefet etmeme müsaade 
kaldıktan osnra Pireye hareket çinde imuı edilen do~tluk, bitaraflık, renmek için Aris takımı ile beraber şe· etsinler. Yunan spor muhipleri Atinada abaı. oıı.. lkınct o\kt•... v ,... im••'' 

edecektir. uzlaşma ve hakem muahedesile ticaret hrimize gelen Yunan gazetecisi M. Le- Türk sporcularının terekkilerini kay- 5.09 ıı.68 u.48 17 07 18 40 uı 
Atina, 31 (Apo) _Bu aktam ve ikamet muahedenamesi ati için bir· on Leondaris'e müracaat etmiş; Yunan detmekle ve görmekle iktifa ederek ken 

saat 18 de M. Venizelos ile mai- çok ümitlerle dolu olan bu devrenin h razeteci de refikimize şu sayanı dik· dilerini umumiyetle nazara çarpan gö-
ba~lnngıcına nişane oldu. kat makaleyi yazmıştır: rünü~leri itil>arilc mümkün olduğu ka· 

yeti hususi trenle lıtanbula ha- 1'ürk ve Yunan devlet adamları An- "lstanbulun mutena mecmuası olanı dar takdir etmişlerdir! Bu ~uretle 
reket ediyorlar. kara mükfılemntına hakim olan müsait 'fürk spor bana ı:oütunlarını açarak şim Türk atletlerinin elde ettikleri netice· 

M. Venizelos lıtanbuldan ge- ,.e muvafık zihniyetin Türk ve Yunan diye kadar mnateesşüf bizce meçhul ka ler Yunan sı1or muhiplerinin kararlı?· 
tirttiği 8 büytik çiçek buketini milletleri arasındaki münasebatın ati- lan Türk spor muhiplerile tema etmek rında bir miyar te;;:;kil etmemiştir. Çün
lsmet Pata, Tevfik Rüştü B., M. si için pek kıymetli bir manevi zaman fırsatını bah~ttiği için büyük bir mem kü ek!'eriyetle galibiyet uzun ve azim· 
Polihroniyadisin refikasına tak- olduğunu müşahede de dahi mutabık nuniyet his.<Jediyorum. Spor S&hasında k:i.rane bir sayin neticesi olduğu gibi u- i 

dim etmiştir. M. Venizclosun lmldılar. her iki millet arasında şnyanı memnu- mumiyetle sarfedilmiş bulunan sayı 
Istanbulda nekadar kalacağı bel- lki mcm!eket başvekilleri ile hariciye niyet terekkiler elde edilmiş olma.sına gösteren bir miyar dahi değildir. 

vekilleri mütekabilen her iki tarafın si· rağmen bu iki millet arasında spor te- Binaenaleyh sporcularımızın günden 
li deği!dir. . • • yasetlerine esas teşkil eden sulh mef- maalannın başlaması teehhür etmişti. güne tehaV\'ül eden ne.ticelerile uğraşa-
Tevfık. beyın zıyafe~nd~-· l\uresi lehine ehemmiyetli bir teminat 1''akat bu teehhUr iki milletin bundan cağımız yerde daha zıyade gayemiziıı 

. ~nkarn, ~~- .<~.A.) --:. ~~~un_ rı3use- ihzar eylemiş bulundukları kanaatini sonra spor sahaaındaki inkişaf hareket esasını teşkil eden cihetle m~gul olma-
tıcümhur Ra.tıb~ umum'. 1

• ı.evfık r n.~Y he liyerek 'l'ürkiyenin :e Yunanista· terinde artık bu vaziyetin muhafaza e- mız Hlzn~tdır. . . 
tarafından.~ un,rn BaşHkılı .Z\ı. \ enıze nın gerek Balkanlardakı, gerek şarkt dileceği ve kaybolan vaktin telafi edile- Yeni hıtama eren yaz tatıllerı dolayı 
los ve harıc~ye nn_zm M. Mıh~lakopu- akdcniz havzasındaki me!'ai emrine de- rek hiç olmazsa sıkr rabıtalarla bağla- sile kafi derecede hazırlanmamış bu· 
Jos cenap1arıle refıkaları şcrefıne mar- vamı kararlastırdılar. - delalet d" r Şimdive ka- lunm~ına rağmen Yunan "Aris" takı k'" k"' d b" ··-ı . f t' .1 ~ nacagımıza e ıyo • ., 
m?~ .o? un e ır og e ZI)~a. e 1

• v~rı: lki memleketteki akalliyetlere gelin- dar aramızda bir dınr vardı. Ve bu ma mı, sırf iki memleketin gençliği ara m 
rnıştır. Zıyafette n. M. Ieclı ı Reısı Ka ce: Bunların efal ve hareketlerini va- · d ·ri tabii olan maziden ileri daki rabıtaları tarsin için 'I'ürk federa p U k'l 1 p h ·1 nıa a gay 
zım .. ş. aş~·~ ·ı s.met .. §:. azeratı e: tanlannın menfaatlerine uydurmaları geliyordu. Şimdi bu mazi rücat ediyor siyonunun davetini kabul etmiştir. 
harı~ıyc vekıh Te_vfık ~uştu ~eyefendı ,.e Türkiye ile Yunanistan arasında te· ve nazarlarımızda büyük bir sulh teşri- Aris takımı bir mağlubiyet ve bir h, 
ve ~ unan sefareti erkanı. ':e \ unn~ he: essüs eden samimi münasebatın inki- ki mesaisinin geniş ve temiz yolu açılı- raberlikle lstanbuldan ayrılıyor. 
) e.~ı murahhas.-ısı ve harıcıye nkaletı şafım hiç bir !IUretle güçleştirmeyerek yor. Bu yola bizi se\•keden saik takri- Gazetelerin yapacakları ve sporun, 
musteşan hazır bulunmu~lardır. bir amili sükun olmalan 11zım bulun- ben yirmi senedenberi terketmiş olduğu kendi kaideleri arasında cereyan etme-

• * * duğunu düşünmekte keza müttehit ka- muz saadeti tekrar bulmak arzusudur. si için yapılması zaruri olan teknik hak 
Yeni IDUBhCde)er hndı. Haleti ruhiyemizi tamik etmek ve mü kındaki tenkitlerden sarfı nazar, ah-

lki memleket arazisinde baT:ı nokta· §c'lhedatta bulunmak, bu suretle müte- nan bu netice ancak yeni mesai için h 
İki n1en1Jeket nliinasebe- larınm maruz bulunduğu kaçakçılığı kabil bi~ itimat ve niyet ikti~p et- zrrlanmağa teşvik etmesi itibarile biz 

Hava: 

1 )ün azam! hararet 23dercce olmuş· 
tur . Bugün muta,·:ısıı poyraz 
esecek, hava açık ol:ıcaıaır 

Radvo; 

Bu akşam lstanbulda 
Saat ~ekizden ona kadar ıılanırka 

ıasıl. 

Sinemıdar; 

Alkazar - Falcı 
A'emdar - Don kaznklan 
Aari - Titnnik 
Ekler - Kibar hırsızlar 

Elhamra - C...az kızlnn 

Opera - ı'.\lanüelA 

Beıiktaı Hilll - Tar7.an 
Etuval - Korsan 
Fransız - Namus kurbanı 

Majik - Hacı Murat 
Melek - Müttehem kalkınız 

;ık - Uçan donanma 

Süreyya Kadıköy • Nuhun gemisi 
Hale -~ Üsküdar )Tarzın (Yeni) 

men'e mahsus bir mukavele akti için mek ihtiyacındayız. Bu itmal ve emni- alakadar eder. 
tinde yeni inkişaflar mümkün olduğu kadar yakın bfr zaman yet bütün ı;;ahalarda ve hayatımı7.ın bü Dünkü galiplerimizi yenmek için çalı O 

doğuracaktır da müzakerata girişilmesi de mütalea tün tezahUratında samimi bir teşriki şacağız.. Fakat ikinci derece kalan his· Bulmaca o· 
Ankara, 31 (Telefon) _ Tür· edildi. meııminin temelini teşkil edecektir. siyat ve hotkamlıiımızı tatmin için de-

kiye ile Yunanistan arasmda Italya sefirini zi~ · ret Bu gayeyi ancak spor ~mMlarile te- ğil, spor için .. iki millet sporcuları ara· 
Ankara, :n (A.A.) - M. \'enizele>! in etmek kabildir. ~ında bize iyi bir mevki temin edecek O· l 

dün imzalanan ticaret Ye ikamet muahedelerin imzasından onra İtalya Daha bir sene evveline kadar bir ta· lan atletik temerküzünü daha iyi inki· 2 
mukav leleri her iki memleketin büyük elçi i Bnron Aloisi ziyaret ede- r:· C sporcularının diğer milletin seyirci şaf ettirmek için çalışmak arzu u his- 3 
iktısadi münasebetlıerinde ye~1i rek Türkiye ile Yunanistan arasındaki i karşısına çıkmasının mühim hadisa .sediyoruz. 
inkiınflu temln edecek mahiyet- mesailin müsait bir zihniyetle hal ve ta ~ebebiyet vereceği düşünülüyor. Ye Bir ~ok fırsatlarla bu fikirleri tekrar 
tedir. tes,·iye~i hususunda ltalya Başvekili karşıla~ma gayri muayyen hadiselerin edeceğiz ve öyle ümit ederiz ki her iki 

Malüm olduğu Uz.ere Türkiye- Sinyor l\lu~solininin \'uka gelen dosta- zahuru~a tabı addediliyordu. memleket ara.cıında bu kabil davetler te 
K .nin Yunaniıtana ihracatı 10-12 ne muavenetinden dolayı teşekkürleri- Fakat ahiren Türk atletleri Atinaya vali edecektir. 

·ı ni müşarünileyhe iblağını rica etmiştir. geldiler ve Atina stadyomunda Yunan- Biz kendi vatanımıza avdet edince 8 A S 1 i L ili: L fii D A R A 
mı yon olduğu halde Yunaniıta- Tevfik Rüştü Bey M. Mussoliniye bir hlara galip geldikleri halde bile alkı~ samimi bir teşriki meAAi tesis etmeğe 9 V ~ lji1 A O A '.: .._. S 'lın bize ihracatı 1 milyon lira :>' i.!!J 
kadardu. Yenı' muahede memle- teşekkür telgrafı çekmiştir. landılar. Jstanbulda da Türk spor mu· çalışacağız ve Türkiyede gördüğümüz 1 AÇ ili: K E S E R !i1 Y A 

Yunan ticare heyeti hipleri her suretle dostane hissiyatla Ye do~tluğu herkese bildireceğiz. 11 N E D IE R llll K A S A p 
lcetimiz lehine olan bu veziyeti Ankaradan aynldı hakkımızda çok samimi fikirlerle mü- Balkan olempiyatlan münasebetile 
muhafaza etmekle beraber hay- Ankara, 31. (A.A.) - Yunan ticaret cehhez. olduklarını ispat ettiler. Bu ha- atılan ilk adımın çok iyi neticeler ver- Dünkii bulmacttmızın 
van, balık ve yumurta ihracatını heyeti rnurahhasası bu akşam saat 20 dise karşısında teşriki mesai n do tluk mesini temin için gerek Türkler, gerek halledilmiş şekli 
aı ttıracakbr. Çünkü muahede ile de ehrimlzden ayrılmış ve istasyonda hu8usunda büyük adımlar attığımızı Yunanlılar çalışmalıdır". 

Yunanistan bu maddeler ait ::i~:~ş~~rahh.a!'lam.ız ta.rafından teşyi Evkaf umum mu',-d--u,-,-r--- 21 1 2 3 4 [i5 6 ·~7 1-8 =91011 
gümrük resmini tenzil etmekte· 
dir. Yunanistan hayvan baıma 

15 drahmi yerine 9, balıktan 10 Türk · Yunan } '" v "" d 3 jj1 j 
drahmi alacak, yumurtadan hiç 1 ugun en: ~5 1 [il b. lj] - = 
gümrük almıyacaktır. Ati na ~azeteleri ne er r.;ı liiiı ."iiiil ·ii1

8 
ii 

Ankanı, 31 (.A.A.) - ı tihbaratımıza vazı vorlar Milnhal tabıildarhğa talip olanlar10 evrak ve vesaiki lizimele- 6 ~ • t!!!ı l!!i - !!!!. 
• J T k d d 1 k d [I] 1 [il} na1 .. aran l'unanistanla imza edilen mu- Atina, 31 - Matbuat ür rile ikinci teşrinin ör üncü Hı günü saat onikiye a ar müra- 7 1i1 lii IAiı i] (il ~ 

ahedelerden hakem muahedesi 'fürki· Yunan muabedelerini iki milletin caatları. 
8 

,·~ =; . 
yenin ltal3 a ile 'e Macari tanla akdet- hayatında yeni bir tarih denesi l!!J 

tiği ha~em .muahe~eler~ tipindedir. Mu- açan bir hadise olara~ alkışlama: Elbı· se ve kundura munakasası ·. 9 1 ~ - -
ahedenın bıtaraflıgu aıt olan ahkamı- tadır. Elefteron Vıma gazete11 ll(ıl l -1- ~ l[i ~, - \ 
na nnzarnn taı-afc> nden herhiri diğeri d" k'· ~ 

aleyhine müteveccih iktı adi ''eya siya- 't:'rih;~ Türklerle Yunannılar Is tanb u 1 z l r aa t 111 ekte b i 
si r.içbir itilafa ve hiçbir kombinezona "b' kd'- ·ı Ü d 1 d 

• • 1 • Ak'tl d 1• • gı ı ye ıgerı e m ca e e e en d · · İ · d gırmıyece •tır. ' er .en u_rı sut~- iki millet nadirdir. Bu mncadele 111 U l I' l V C 111 e 11 ; 
perverane tarzı hareketıne ragmen bır d • d 'd · k. b 'k' ·u t J 

. o evır e ı ı ı u ı ı mı e T k ve3 n hır kac devlet tarafından taarru- Ş k' . f • a ım 
_ d _ ·t kd " d d' - . k't "ht·ı· etraflarında ar ı karsp acıaaı Dahı'J•ı elbiıe 32 za ugra ıgı a ır e ıger a ı ı ı a- • • • 

fın devamı müddetince bitaraflığını mu uy~~an ıkı zıt. kutup telikkı Harici " 32 
hnfaza edecektir. lki hükumet arasın- edılıyorlardı. Yıne tarıbte Tllrk Harici ayakkabı 32 
da çıkabilecek ihtilaflar evveHl bir uz- ve Ru~la~ın ma~ısı gibi ?lduğu 26 Tetrinisani 930 tarihine müsadif Çarşamba günü ıaat 14 de 
!aşma ı.omi J onuna ~onra dn hukuku halde fakrı beşenn tekamülü ve ihaleleri icra edilmek Ozere yukarıda mUtredab yazıla elbise ve 
hakimiyete taalluk edenler müstesna mahalli ve cihanşumul hakayık ayakkapları kapalı zarf usulile ayrı, ayrı mUnakaaaya vaz edilmiıtir. 
hakeme te\·di edilecektir. Muahede beş karşısmda dün Ankarada akde- Ayakkabı ve kumaş numunelerile şeraiti anlamak isteyenlerin her 
ene müddetle meridir. Hitamından 6 dilen tam itilaf gibi bir itillfi gtın ve münakasaya ittirak edeceklerinde yevmi ihalede Defter-

ay evvel feshi takarrür etmezse dahn elde etmeğe muvaffak olmuı darlık binasında müeıseıah iktısadiye mübayaat komisyonuna 
hir o kadar de,·am edecektir. milletler enderdir. 

CSmİ feblf ğ BugUnden itibaren idealiıt 
Ankara, 31. (A.A.) _ Resmi tebliğ- olmakla beraber hakikat perest 

dir: Hariciye vekaleti matbuat umum olan zamanın iki btiyük recOlü 
müdürlüğünden: sayesinde iki memleket arasın-

M Yenizelos ve M. Mihnlalwpulo daki harp yokluğu vaziyeti de-
Ciimhuriyet hükumeti t::.nfından ken- vamh ve hakiki bir sulha iokilip 
dilerine ı·apılmış olan davete icabetle etmiştir. Eger Kellog miaakıaa 

müracaatları • 
••ıııı ı ......... ıuemııı ı•ııı IRMllRftll1UOift111ttMleattllltlttU'"'"9it""'"""ttllllttftlltnllHHlllnlllllt1fllllfRlllBllll9 ımmm1n1ı111ıtMttlltllttftltttlltttlt*'1tmlıltıltnfttmnımııımı 

esas buccet verecek bir fey Yunanlı ve Türkler pek haklı 
var iıe o da dündenberi Yuna- olarak ilin edebiliriz ki bugüo-
nistan ve Tilrkiyanm beraberce den itibaren beşeriyetin iyileı-
yaıatıkları sulhperYerane bayat· mesine hadim olan bu ulvi irşat 
hr. Sene!erdenberi Lokarno ir,adatı canlandırmış bulunu· , 
mefküreai ortaya ıürüiür. Biz yoruı. 

Bugünkü bulmacamız 

Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

1 - ~1111! şerefi kurtar:ın klüp (11) 

2 - Yenilen ecnebi klüp (4). ihtiyat 

Ermt-ni kadın (4). 

3 - Deniz şehri (5), sert (5). 

4 Sinir (4), mukavva gibi sert lnJ• 

maş (4). 

5-. 
6 - Rcygir (2), en bürük sinema yıl· 

dızının ikinci ismi (5). sız (2)· 

7-
8 - Adetler (4), bir isim (4). 

9 - Bir i im(5), davul çalındıktan son1' 

toplanan (5). 

1 O - Adaletli (4). mek fiilinden şır' 
sigıısının miifret muhatabı (4~ 

l J - l"eni dostumuz lf 0). 



, ________ m_._m __ ·_v_. __ •_•_t_ın __ ı_ım_• ___ h_e_y_e_t_i __ H_•_n_ıa_r_• ______ _ 

Sade yağı 22-l 1·930 saat 15 cumar· 
tcıi kuru ot 24· I 1-930 saat IS pazartesi. 

Merkez ihtiyacı için udc yağı ve 
kuru ot kapalı zarfla ve ayn ayrı şart· 

namelerle münakasaya konmu~tur. iha
leleri balada hiznlarında yazılı gün ve 
uatte Ankarada merkez saan alma ko-

mlslyonunda yapılacaktır, Taliplerin şart· 

rıame olmak ve tekliflerini vermek üzere 
temlnatlariyle mezkOr komisyiona müra
cutlan. 

• • • 
Hastaneler için nümunesi nçhile 

yüz adet bakır tencere aleni münakasa 
ya konmuştur. ihalesi 24- I 1-930 pazar· 
tesi gün6 saat 14,30 da Fındıklıda hey·
ctimlzde yapılacaktır. Taliplerin yirmi 
kuruşluk pul mukabilinde şartname1ini 
almalan \'e nümuneyi heyetimizde gör
meleri ve ihale saatinden evvel te'minat· 
lari1le hazır bulunmalan. 

• • • 

1 
Merkez ihtiyacı olan 500 ton kok 

kömUrü kapalı zarfla münakasaya konmuş. 
tur. İhalesi 10-11-930 pazartesi günü 
saat J 5 te Ankara merkez satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname almak \'e tekliflerini \'ermek 
üzere temlnadarile mczkOr '.komisyona 
müracaatları. 

• • • 
lzmittekt kıtaat için kuru fasulya 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
thaleıl 2·11·930 pazar günfi saat 13,SQ 
ta Jzmit Satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere teminatlarile 
mezkOr komisyona müracaattan. 

• • • 
Iımit \'e civanndaki kıtaat ve mücs-

sesıtın ihtiyacı olan un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur, ihalesi 12· II-930 
çarşamba günü ıaat 15 te lzmit asker! 
satın alma komisonunda yapılncaktır. 

Tırabzondahi kıtaat \'C maessesatın Taliplerin şartnameyi görmek üzere 
ihtiyacı olan düz kırma un yeniden ka- Fındıklıda heyetimize ve şartname al· 
palı ıarfla münaka~aya konmuşNr. Ihı- mık ve tekliflerini vermek üzere temi· 
lesi 28· 1 I -930 pazar günü saat l 4 te natlarile me7.k0r komisyona müracaatları, 
Trabzon askeri sabn alma komlsiyonun- • • • 
da yapılacaktır. Taliplerin fartnıme al- Harita Umum Müdürlüğü için 
mak ve teklinerini \'ermek üzere te"mi- yüz top harita kiğıdı 2/ 11/ 930 pa-

natlanyle mezkOr komislyona müracaatları zar ıünü ~-:ıt 14 te Fındıklıda he-

• • • yetimizde pazarlıkla ihale edile-
Kapah zarfla münakasaya ko- cektir. Taliplerin ıartname ve nü· 

nulan dokuz kalem bakır edevatına ı:nuneıini heyetimi:.Je görmeleri ve 
'Verilen f ir..tler ıali görüldüğünden ihale aaa~:.ıdcn evvel teminatlarile 
3/ 11/ 930 pazartesi günü saat 13,30 heyetimizde hazır bulunmaları. 
da ihalesi yapılm:ık üzre pazarlığa • • • 
çıkarılmıttır. Taliplerin fartnameıi- Hastahaneler için ycdiyüz elli adet 

DiKKAT EDlNtz. HER NEVi EV 
EŞYASININ LEKELERiNi VIM 
NE KADAR ÇABUK ÇIKARIYOR T•-• • .... , ,..,.. ,.,,.,, .,..aı:; 
ı-.ı w hı•klu vıa it .... -_.,.. ,....,. 
,,. • .........,,, , ...... rı. ,., " ........... 
• tetre lalıaı.... , • ..,ıııer. ""' flrtl 
'1• •• ılt ~ Vl•"I• •iM Mr ..... ... 
~- .. ... 
... llıılr .... ,. ı .. rı .. Mr u V .... 'li .. '"""'°* "81efMı•a. Dllk .. '"""•' ................ ,...,, .. , .... ,.,. " ..... ,-. ... , ........ " ,. ...... ..,. 
ff•rurıis4e iter dtirlu tcmıslılı 

i&i,. v;,,, .,,;,,.,,ı •"'"; •. 

C-• aı. .. .,... Llmtıl"d, '°'' 5oo11yt, lacO'-

7 - V AKJT 1 T~rinıani 1930 -

PEK MEŞGUL 01 .. AN ' 
Doktorlar bile fena kalemle vakit kaybetmek· istemediklerinden 

}:J VERSHARr 

EVERŞARP 
Kalemini intihap ve ter

cih ederler. 

Mektep talebelerinden 
mUdür odasına kadar biç 
kimıc fena bir kalemin 
Uzüntüıünü çekmez. Ve 
gene hiç bir kimse dOzU
nelerle Everıarp kalemi 
bulundurmak istemez. 

Evcrşarp kalemlerinin 
renk boy ve desen itiba
rile herkesin arzusuna gö
re mevcuttur. 

Mağazamıza ziyaretle ka
leminizi intihap ediniz-. 

Umumi acentaları: 
Sidney NowiJ ve Şürekası 
Galata KeYork Bey Han 

ni ve nümunelerini ıörmek üzere lake karyola kapalı zarfla münakasaya 
her ıün ;c ihale :::.atinden evvel te- konmuştur, ihalesi 17 -1 ı -930 pu:artesl 
rninatlarile Fındıklıda heyetimize günü saat 14 tc Fındıklıda heyetimizde 
rnüracaat!an. yapılacaktır. Taliplerin yirmi kuruşluk 

• • * pul mukabilinde şertnamesini almalın ve 
Askeri mektepler için bin kilo pa- nümuneyi lıeyerimizde görmeleri ve 

nıok ve üç bin beş yüz kilo yataklık ihale saadndtn evnl teminatlanyle tek-
[İ{ ü~~! -~~_n}arı V ~~,1~, Tn~!!~~~hgR~e'!~;~s2: 

yün kapılı zarflı münakasaya konmuş- lif mektuplannı heyetimize vermeleri 
tur. nı~ıesi 24-11 -930 Pazartesi günü 
saat 14 te Fındıklıda hey'ctlmlzde ya
pılacaktır. Taliplerin yirmi kuruşluk pul 
mukabilinde şartnamesini almak ve nU
nıunelerf görmek üzere htqı;ün ve ihale 
saatinden en·el teklif mektuplannı 
\rermek ilzcre te'mlnıHlmyle hey'ctimizc 
müracaatları. 

• • • 
275 ton çimento kapalı r.arfla mli

nakasaya konmuştur ihalesi 22· 11 -930 

cumırtesi günü .saat 15 te Jzmirde mils· 
tahkem mevki satın alma komisionunda 
Yapılacıkttr. Taliplerin ş:ırtnamcsini gör· 
rnek üzere Fındıklıda heyetimizde şart
name almak ve tekliflerini \·ermek iıze· 
re hmirde mezkOr komisyona müraclltlan 

* * * 
Ordu için J 59 kalem boğaz, kulak, 

burun alıt ve edevatı kapall zarfla mü
nakaPaya konmuştur, ihalesi l 7 -ıı ·930 
pnzarteıi günü saat 13,30 da Fındıklıda 
heyetimlT.de yapılacaktır. Taliplerin yirmi 
kuruşluk pul mukıbliinde şartnamesini 

heyetimizden almaları ve ihale ~aatinden 
evvel teminatlanyle teklif mektuplan 
heyetimize vermeleri. . "' . 

Izmlrdekl fırka için kapılı zarfla 
28-1O-930 d:ı ihnle edileceği e\·velce 
illn edilen arpanın 5- 11·930 çar~anma 
günü (aat 15 te ihale edilmek üzere ta
lik edildiği llln olunur. 

~ s .. f . ... iı" ~adıK 'Taıi;"°;a;';;°;';p;;;:• ""''" :.~~~~.:ı:ö~~~'"d' 1 Karadeniz 
l~} oğlu 2362. ~ube acentesi Sirkecide ı Muntazam ve Liiks postası 
luhfirdar zade hanı altında Tel.lsc.2:"4( D um 1up1 nar 

lzmir sürat 
postası 

( GÜLCEMAL) Vapuru 3 
l'trini1ani pazartesi 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
Salı ıabahı Jzmire varır ve 
Çatşamba 14,30 da lzmirden 
kalkarak perşembe sabahı ge
·İr. 

Vapurda mükemmel bir or· 
kcıtra ve cazbant mavcultur. ....... 

vapuru 2 Pazar günU 
teırinisani akıamı 
Sirkeci rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon Ye Rizeye azimet 
ve avdet edecektir. 

T afsil4t için Sirkecide 
Meymenet ham altında acen
taJığana mUracaat. 

l ___ ~~:1:~;::ı!~~~:~~!n~~!:::::::::ur•i! 

•••••••••Tarife••••••••• adet bez posta çuvallarile iki boyda Ye muhtelif renkte 6000 adet 
: 1 Defalık turaş SO : bez torba kapalı zarf usulile münakaaaya vazedilmiş olup 16. ikinci 
• 2 • • 50 : tcfrin 930 tarihinde ihalesi tekarrür ettirileceğinden taliplerin şart-

J • • 65 : name almak için ıimdiden teklifname ve teminatlarını ihtiva edecek 

4 • • :I5 : mllhilrlll zarfları tevdi için de meıkür tarihe müsadif pazar gUnD 

ihtivaç kalmavın· ! saat 1 4 te Istanbulda Y enipoıtanede mubayaat komisyonuna mii-
~va kadar ( tUam1 100 : racaatl ... a~r~•·:_ ________________ 

7 
__ 

7 
____ -:;:----

T O de/a) il~n edil- • • - k { 
• mekazerema1tıu : .E~ınJak ve Eytam ban ası stan-
: Abonelerimiun her Oç aybğı için : b U 1 f U be S 

1
. Il de ll .• ! bir def an meccan.en! : ~ 

! 4 utın geçen Uiıılann fazlı '4Un ! Saulık emltk 
ı l~lıı S er kuruş ummolunur. ı• Esas No. 
• ••••••••••••••••••••••••• 

Bir daktilo hanım - gayet seri 
ve dUrüst yazabllen bir daktilo hanım 
iş aramaktadır. 

Gnlıtıı Arap cami ba.kır sokak 23 K"o. 
hıneye muracaat 

Gümrük koıniıyoncusu aranı-

yor - Gümrük tarifesinin tatbikatını 
bihakkın bilen terbiyeli gümrükçü şirket 

çin aranı}·or. Taliplerin B. S. rümuzu 
ile Is tın bul 7 5 numaralı posta kutusuna 
müracaatlın mercudur. (5) 

Para kazanmak ister nıisinir? 
J Janıml1ra beylere kolay bir iş işiniz_ ol· 
ma dığı zamanlardan istifade cdeccksınlz 
2 • 4 arasında ınuracaat. lstınbul dör
düncü vakıf han içinde unionkoltcsriat 
(8). 
~~~~--~~~~~~ 

Takıitle - Hanımları beylere elbi
selik kumışlar bınım(ara beylere hazır 
ismarlama elbiseler Paltolar mantolar 
muşambalar her nevi ıyakkapları lastikler 
soşonlır Istanbul dördüncü vakıfhan 
içinde Unionkoltesriıt (8) 

Marsilya kiremitleri hakkında 
bir mütehassıs usta: - Plan 

100 
226 
227 
228 
232 

BilyUkada Nizam caddesi 19 numaralı bahçe 
Laleli Balabanağa Bozmacı han sokağı 2 numaralı 

» » Yeni sokak 12 numaralı arsa 

Teminat 
lira 
65.-

arsa 12. • 
13. -
30. -» » Zincirlikuyu sokak 32-34 No. lı arsa 

Kumkapı Baklalıkemaleddin mahallesi Küçük Langa 
sokağı 37-39 numaralı arıa 18. -

237 Laleli Balabanağa Bozmacıhan sokağı 1 numaralı arsa 10. -
238 ,. » Çilingirler ,. 2 ,. » 27. • 
242 Bakırköy Osmaniye karyesi Çobançe§me 17 No. lı arsa 5. -
246 » Sakızağacı Ta§han caddesi 12 No. h arsa 45. • 
247 Laleli Balabanağa Derbent sokağı 3 No. lı arsa 18. • 

Baliida yazılı emlak bedeli peıin tesviye edilmek şartile 
bilmüzayede satılacağından talip olanlann yevmi ihaleye müsadif 
15-11-930 cumartesi günll saat on altıda ıubemize mOracaatları. 

Pazarlıkla öküz müba-
yaası: . .. 

Pendik Bakterıyolo11 Enstitiisii 
rniidürliğinden 

rozcaada postası 
(G E L 1 B O L U) vapuru 1 

T eırinisani cumartesi 17 de idare 
tıhtımından kalkarak Gelibolu, 

::::::ı::::::c:::::::::ı::ı:r.::::::::::::ı:ı::n::::::::a: 

.i .. i. ALEMDAR zadeler n tertip fabrika inşn eder. Keza her :kire· 
lj mit fnhrikasına e!z.em olnn hus~sl ma:· 

Pendik Bakteriyolojihanei baytarisine lüzumu olan 6 baş öknı 12 
Teşrinisani 930 tarihine müsadif çarıamba günü saat 14 de Def
terdarlık binasında müessesatı iktısadiye muhasebeciliğinde mü
teşekkkil mübayaat komisyonunda pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
Talip olanların yevm ve saati meıkurda komisyona mlirııcaat 
eylemeleri 

lapseki, Çanakkale, lmroz, 
hoıcaadaya gidecek ve dönUıte 
Çanakkale, Lapseki, Geli-
boluya uğrayarak gelecektir. ..........__ -

H V A P U R L A R J p silyı kiremitleri ıçın zikzaklı rınk blçı-

:
11 PBft ZüH lfte nt ·r~;~ini~ni lıl i~'i~"i~~~1ı';,.~:'~mi~ı 
c günü akşamı saat J IW ili 

1 

=.· .. ı. d h k 1 Z ld i 1 leri: tımın an are et e ( ongu ak, Gülhıne Seririyatı sen"lik müsamere· 

İi 18 de Sirkeci rıh- fi Gülhene Serir Y•tı Müsamere-

İİ lnebolu, Ayancık, Samsun, Or- !erinin birincisi teşrini saninin ikikincı 
2 Teşrinsani pazar Iımit il du, Gireson, Trabzon,Rize Ma- 1 pazar günü saat 1630 da Gülhane kon-

p 'ıl pavri,Hopaya azimet ve avdette I fererans salonunda in.iliat edecektir. ~les-oıtaaı yapılmıyacAktır • 
.. _ .,.. ... == Vakfıkebir, Görele ve Ünyeye • lekdaşların teşrifleri rica olunur. 

~------1• ·=ıı, l'.=i!.· 
i dahi uğrayarak avdet ede- İLAN 

cektir. 
Doğum H Müracaat mahalli: lstanbul 

28 lnct ilk mektep mua.ı.llimlerinden "" H 1 d k Ü H Meymenet anı a tın a i ya- r 
Arif Feyzi beyin bir kı:ı:ı dünyaya gel- :: zıhane. Telefon lstanbul 1154 İ 
l!ljftir N .ı_ • dil · !i1••••••.·ııwuw:u:ıuu&n1unu11r.:::::w:w::::: · cvz.aowa uzun omur en.z. .. -

Halıcıoğlu birinci mektep mll
diriyetindenf Kadın ve erkek 
hizmetçiler alınacaktrr. Taliple
rın m üracaatian. 

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

Pazarlık suretile 
yazıhane imali: 

dolap ve 

1\li 1.,icaret mektebı - müba)raat 
]{o ı n is yonun daıı: 

Mektep için lüzumu olan bir dolap ve bir yazahane imalile 28 
masanın cilası ve 29 sıramn tamiri pazarlıkla yaptırılacağından 
talip olanlarm 'i-T Pfrinisani P~zartesi a-ünü aat 14 te komisyona 
müracaatları. 



r-= SAVISI HER YERDE & KURUŞ = ' 

l MATBAA VE DAREHAl"I'.: 1 
ISTANB FL. Babıali. Aıılı:ara cıddes1 11de ·v 4KJT VUR Dl', 

I ıt7o t.1ıaı ~ur.ı 1\ 11 ,,ı , .auıı .... , . . .. .-1tıı •-· •-:::.___, 
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• 
Gue:eTt RÖJdertle<:tk melı:tuplarıo üzerine idare içinse 1 idare 1 y&s1yı 

llt ite 1 Yuı j ı 1ıreti ltonulmılıdır 

JM~•- ............ •ed , ~ ........ , ... _ ..... ..,. ~,_., .......,. 
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Minun 7~ :. --- ·:--::-.-
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~ ~. : .... .... ;= 

Rotbart 'superfine Mond-extra gold 
1 adedi 
5 kuruı 

10 adedi 
50 kurut 

"ROLI JFIX~. 

automıti~ue 
Bileme makine 

ıi fiatı mute
dildir 

Rotbart Luxuoıa ı ıdedı 15 kurut 1 ıdedı 12,6 kurut "Mond-Extr a,, 
1 · ıdetli 20 kurut 10 ,, 150 " 1 o " 125 

" 
t O adedi 76 kurut 

• Fen ve ihtira Aleminin barikaJan olan ve incelijile mukavemetleri tezat teıkil eden mqbur "ROT-EUHNER., fabrikası mamulAhndan "ROTEART LUXUOZA,, 
"ROTBART SUPERFlNE., "MOND EXTRA GOLD., "MOND EXTRA,, "MINORA,. brq bıçaklan ve "ROFILLX AUTOMATIQUE., bileme makineai her yerde 
ıatalar Mallanmıı için ANKARA, lZMIR, KONYA ve TRABZON'da birer ntlf depoıu ibdaa etmek iıtemekteyim. Bu satlıı deruhte edecek zevatın bana bizzat Ye 
ya bilyekt1e mftracaatJan ve tifahen mutabık kalmamız llumdır. Tahriren mOracaat edilmemeaini ve tahriri mOracaatlara cevap vermiyeceğimi beyan eylerim. 

~Acentesi Galata'da Kürkçübaşı, Hanında. 4 numarada PiYER PiRiMYA~T~ 

Tütün İnhisarı 
dürlüğünden: 
1300 metre mik'a~ı kernte. 

Umumi •• mu-

Kapalı zarfla ve mevcut prtnameai mucihmce bin Gç yGz metre 
mik'abı kereate ahmcakbr. Talip olulann yhde 7 112 heaabile 
teminat mektaplarma hamilen ( S Tefl'İDİMni 930) çarpnaba pil 
Galatada MObayaat komiı1onuna mDracutlan. - -------

Tütün inhisarı 
dürlüğinden: 

A -

umumı mu-

300,000 yarda düz beyu kane91çe. 
Yeni sene yaprak tOtünleriain anbaıı;ı için kapalı zart aaullle 

ve ıartnamesi macibince ilçy6z bin yarda dGz beyaz kanaviçe aa· 
be alaaacakhr. Talip olanlann teminat mektuplariyle beraber 15 
T ~niıani 930 cumarteai p8 Mat t 1 de Galatada iclarei mer
kezi yede mObayaat komi.,__. ..eraQatlan. 
---~~----.------------------------·~-------------

Tütün i~hisar idares umurni 
" .. 

Müdürlüğünden: 
SOOO : Yarda beJ.az yatlı kaneviçe. 
7000 : Kilo beyaı guıe kltıdı . 
Bwaları •etmeğe talip olanlar, YOzde yedi Luçulc f,minat ak· 

P9İI• bt raber yağlı kaneviçeler için ( 10 Teırıniı~rıı Y. u ) Pazar
lffl Ye beya% ıuıe kljltları için de ( 12 Teıriaiuni 930) Çar· 
,.mba ıilni Galatada TtitGn inbiaar ada m6bayaat komisyonuna 
mOracaat etmeleri . 

Ankara vilaveti encümefli daimi
·sinden; 

San' at melrtebi için muktezi atide yasılı 12 kalem melbuut ka· 
pala zarfla mDnakaaaya vazo~unmuttur. 

1 - "İalipler bedeli muhammen olan 8951 li~amn % 7,5 niabe
tinde 672 lir..,ın muhasebei buıuliye vemeaine tevdile alacağı 
makbuza ibraz edecek veya bir banka teminat mektubu verecektir. 

2 - Yevmi. ihale 13 Tqriniaaıai 930 tarihine mllaadif Pe..,embe 
8'1•0 aaat 15 tedir. Şeraiti aafamak iatiyenlerin Hn'at mektebi mtı· 
dOrlOğüne, mllnakaaaya lıtirak edeceklerin yevmi mezk6rda encll
meui villyete mtracaatları illn olunur. 

Asgari Azami 
110 t2S 
110 125 
220 . 250 
330 375 
~20 250 
110 125 
220 250 
220 250 
220 250 
220 250 
110 125 
110 12S 

Adet pantolon 
Takım harici e!bin 

., it elbiaeıı 
,, iç çamatm 

Adet frenk gömleil 
., Kravat 

Çift ylln çorap 
., ipli ,., r~p 

Adet meoah 
,. Havla 

Çdt ayakkabı 
Takım dahili elbiıe 

Tahlisiye umum müdütliğinden 
Anadolu tabliıiy mınhka•nıo Riva, Kellğre, Feaer mevki e

rindeki mebaniden baıılarmm tam "ri Ye bazılanmn dahi tecdide" 
infHı mukaner bulunmuma binaen yirmi gOn mllddetle •e kapalı 
zarf usulile mOnakaaaja vazedilmittir. 

MezkOr binalann ihaleei 6 teıriaiaani 930 perfembe gOnD nal 
14 h icra lnhnaeafından taliplerin bu baptaki kefifnameleri 26r· 
mek kere Galatacla nlabm c.ddeaiDdelri iclarei merkeziyeye 
lllracaatlan. 

DAVET 
Türkiye Ziraat bankası idq.re meclisinden: 

Terkiye Ziraat bank.. umumi heyeti ikinci teırinln 30 uncu pazar gDnO saat 14 de Ankara· 
da banka binaaanda aenelik alell 'e içtimanu aktedecektir. Viliyetler 'en intihap edilmit olan murab· 
bas beyefendilerin yakanda JAZIU raa ve .aatte Aakarada kiin idareyi merkeziye binaaını tetrifleri 
rica olunur. 

fçtima1n • ruznameA1: 

1 - TOrki7e Ziraat bankuanın 1929 heıRp senesi muamelltı halckındR idare mecliıi ve mura
kıp rakorlanmn kıraati. 

2 - 1929 Seaeai pilinço, kir Ye zarar hesaplannm taıdiki. Safi temett60n tevzii ve idare 11ıec
liai AzaaıDID ibraaa 

3 - M&ddetleri munkazi olU Dç idare •ediai bası yerine lza intihabı. 
• 1929 llkakipl_.la .. ....,,. .. taJlal .. 1911 •••il l"8 murali• latlhUL 

....... 
Oniimüzdeki ikinciteşrin 

toplanacak olaı1 zıraat 
. avının 

ol 

bankası 
JO unda AnkarAda 
uınuıni hevet11ıe 

ol 

i\'ıirak etmek Üzere vilayetlerden intihap 
olunan murahhasların isimleri 

Adanadan: Meb'ull Hilmi, Kadri v~ Ali Mrnif beyler · Afyondan: M,b'uı Ali izzet, Haydar 
beyler-Akıaraydan: Muallim Afet banım·Amaıya'dan Ankara ticaret odası reisi Sabri bey-Antalya' dan 
Meb'ua Mabmut Eaat Ye Raıib beylu·Arteviu'den: Meb'ua Mehmet Ali bey·Aydın'dan: Meb'ua Emio 
Fikri, Mitbc.t, Doktor Mazhar beyler - Babkeair'den: T. B. M. M. ~eiıi Klıım ~ •. Hz. meb'ua Ali 
Şuuri. Fahrettin bevler·Ba1azıt'tan: Meb'aı Halit bey-BiJecik'den: Maliya V.Saracotlu ŞOkıO-Boludan: 
KaYala'b Mehmet Dayı zade Mithat beyler-Burdur'dan: lktıaat vekili Muıtafa Şeref bey-Buna'd~n: 

Meb'us Refet, Şefik Lütfü ve Mubliı beyler· Cebelibereket'ten: Meb'uı Hilmi bey - Çaı::ı ' kaled'~: 
Meb'ua ŞOkrU ve Ziya Cevher beyler-Çankm'dan Meh'us AbdOlhalik bey· Çorum'dan: Meb'uı Muıtafa 
ve lamail Kemal beyler-Denizli'den Meb'uı Yuıuf Ziya ve Necip Ali beyler-Diyaribekirden. Belediye 
lzaaından Mllft6 zade Şeref bey • Edirned'en: Meb'uı Fayık •e Nafi Atuf beyler·EJaziı.'dcn: Meb'uı 
Tahsin ve Fazıl Ahmet beyler·Erzincan'dan: M~b'uı Abdnlbak bey·E• ıurum'dan: Meb'uı Aziz ve 
Nafiz beyler-Eal.,ifebirden: Meb'uı Emin, Ali Ulvi beyle· Gaziayıntap'dan: Meb'uı Kıhiıç Ali Ye Re1Dıİ 
.heyler·Gireson'dan: Meb'uı Klzım ve Tabir beyler Gümiltinedn: Meb'uı Hasan Fehmi 8. lçelden: 
Meb'uı Hafız Emin ·bey • laparta'du:a Meb'uı MDkerrem ve Hakim Riza b~yler- lstanl:ul'd•P: 
Afyon Meb'uıu izzet, fatanbul meb'un Hlıeyin beyler-lzmir'den: Meb'ua Oıman ıa8e 
Hamdi. Kimil, MtınOr beyler- Karsıtan: Meb'uı Baba Tali bey· Kaatomoni'den: Meb'uı Hasan Fehmi. 
Muğla'dan: Meb'us Ali Nazmi, Tekirdağı,ndaıı: Meb'uı Cemil beyler-Kayaeriden: Meb'uı Ahmet 
Hilmi bey·Kırklareli'den: Meb'us Şevket bey·Kırtebir'den: Muğla meb'uıu Ali Nabmi bey-Kocaeli'oenı 
Meb'uı Ragıp ve Kılıç Hakin beyler-Konya'dan: Meb'uı Muıa Klzım, Kizım HfıanO, KOtabya'Jaaı 
meb'us Hakkı beyler Kntlyhadan: Meb'uı Recep, Cevdet, Muğla' dan: Meb'ua Ali Nazmi beyler· Mala~ 
yadan: Baıvekil ismet P9. Hz. Manikdan:Saim, Yaıar Arif bey:er· Maraı'dan:Meb'ua Abdnlkadir be)' 
Mardin'den: Meb'ua AbbdOrrazak bey ·Merlin'dem: Meb'uı lsmail Hakkı, Ali Münir beyler - MujJ. 
dan: Mebıuı Ali Nazmi ve Nuri beyler-Mut'dan: Meb'us llyaa Sam bey • Niğde'den: Meh,ua Halit 
bey-Ordu'dan: Meb'us Recai, Hamdi beyler-Rizeden: Meb'us Eıat bey-Samsun'dan: C. H. F. katibi 
umumiıi Enincan meb'usu Saffet, mebıus A11m, maarif veklleti yükaek tcdr.nt birinci ıube modartl 
Fuat beyler-Siirt'ten: Belediyeden Bekir Nail l::ey-Sinop'tan: Adliye vekili Yusuf Kemal My-Siy .. 'tall: 
Meb'uı Muttalip ve Rahmi beyler-Şebin1'arabiıardan: Meb'uı lamail bey-Teldıdatı'ndan: Meb'uı fayıl\ 
ve Cemil beyler-Tokat'tan: Meb'uı Bekir Ltitfü, Hüaeyin Htınü beyin Trab2on'dan: Meb'uı Hoaeyi~ 
ve Danit beyler-Urfa' dan· Belediye lıaaından Celil Nadim bey· Van'c'an: Meb'uı Münip be7-Yoıpt 
tan: Meb'ua Avni, Hamdı beyleı-Zoapldak'tan: Met/uı N.aı•f Raııp beyler. &.._--t 

lles'ul Mtidtir: Refik ~ 
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