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Millet . Meclisi Açıldı M. V enizelos şeh1'mizden 
geçerek Atinaya gitti 

Gazi Hz. nin nutukları hem dahili 
hem harici noktai nazardan mühimdir! 

Bu nutuk dinlendikten sonra 
fikirlerde hasıl olan intiba ıu· 
dur ki lamet Pt. Hz. tarafın· 
dan eimdiye kadar yapılan 
itler Reiaicümhur Hz. nin yal
nız tasvibine detil, ayni za· 

Yunan Başvekili ile Hariciye vekili
ain Vakit muharririne söyledikleri 

• 

manda takdirine de mazhar 
.. olmuıtur. 
Onümüzdeki sene zar
hnda Ctımlluriyet ve 
i nkıllbın selim eti için 
gerek fırkalarda gerek 
hflk6mette eaaalı ıeli .\'1. Venlzelos Ayasofyı cımUİtden Ç1karken M Venlzelos Pıtrltaneda. çltaıtea 

hat yapılacakbr M. V enizelos, Mihalakopulos ve mai- tikten sonra ziyaretinden dolayı be,. 
yeti erklnı ile refikalan, dün sabah sa- nı tefekkOr eylemft n demlttfr ki: 

faaliyet yılını da milletimizin bir at 8, 15 de hususi bir trenle Haydarpa- - Muhterem refik mesafniıle bera-

k b• te • p.ya ıeldller. Ayni trende Ynuan gaze- ber, memleketimize ftld dlan ziyareU. 
ço mil ım ihtiyaçlanm mm tecileri de vardı. Hariciye Vekileti ka- nlz, gtlzide ve yübek ricaU devlet tara. 
ile ıeçirecejine eminim. lemi mah8U8 mtidilrü Kemal Aziz B. ile fından idare edilen htlkdmetf cümhari-

ACRI BAREKA'l'I bahriyeden. kıymetli ve genç zabitleri- yemizle sulh ve mfisalemete hizmet et. 
Muhterem efendiler; mfzden Ne]at bey, M. Venkelosa mih- mek ve yeni sanalmaz rabıtalar tesis 
G6çen "'ydımJZ mllbilD badiae- mandar olarak tayin e4Pmi§lerdL etmek maksadı mukaddesine matuftur. 

lerle doludur. Senelerden beri Jıtasyonda, M. Venizelos resmi me- Millet ve devletlerin refah, terakki ve 
hariçte beslenen fesat ve tecavilz raaimle karşılandı. Vali, Merkez Ku- medeniyeti bu mukaddes münuebetlere 
emelleri bu MiM Jark mlyet- mandanı ve vilayet erkanı Yunan Bat- batlı ve mtlstuit bulundatu dhetle 
lerieiıde yatı ... flartmıllll a... yekfffa• beyaaı hopmedl e1ledller. Patrikhane bunlara mlanet n flllra .. 

ı. a tıa1t•.ı.. MIMp Gar.,.. cn .. nnda bU1iik bir kalabalık la ı. · 'ttadır. 
Jd T 1 latma Midi~ • h ...... M. Veat.elonn pldflf ........ M. Vealsel• Ram Patrikhiln h Jd. 0 ~ e en ....... u ıua ... ıık yolda. Fakat"alıaan. tedbir- tabına karp tiyle eevap vermlftir: 

h•diaıler fttaD dltmanlanm il· ler ı.taabal ttln matbuatı mtlmeafl· - Gflzel llklealzden dolayı sit:e ı. 
mit.iz kılan neticelerle bitirildi. lerini de aeyircl vaziyetinde brraknuftı. şekldlr edefim. Feneri Ziyaretim bea1 

Bu neticeleri Yatandqlann lstihpar vazffeslle.,.. gazeteleri namı- fevkalAde mütehassis ettftini söylemeo 
cUmhuriyeti mlldafaa için p na M. Venlzelon karplamafa gitmiş o- te Ulzam yoktur. Sulhe matuf mesai
terdilderi allka ye h .... Iİ ete lan pzeteeller inzibatı temin edenler nize mütaabk sözleriniz beni bilhasaa 1 tarafından, Yunan Başvekili ve maiye- memnun ettL Şarkta sulha ft mfisale-

[All taralı 1 ına •agılamızda] ti erlinı ile temastan menedildiler. metin temini maksadı ile Ankaraya aft
Halkın alkıtlan arasında M. Venizelos tim. Size htlrmetleriml takdim etmek 

Kont Bellen ve rtlfekaaı, seyrisefainln bir muşu fle fır-..:ıtını e1'lc cttftimden dolayı cidden 
'ray Burnuna hareket etti. b:-l . .,, .• rr .... 
Saraybarnundan M. Venlzelos otomo Patrik, M. Venlzelosa eski bizans a-

Dost Macaristanin Baş 
vekili dün q-itti 

uııt Beden dOll Cllllileri gezerken 

Maar Bapekili Kont Betlen 
din 1&beh Aat onda aefir M. 
Tabi Ue birlikte Ayuofya ve 
mlzeleri ziyaret etmiıtir. Kont 

[Alt ,.,,,, 1 lnCJl ..,,,, .. ] 
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bille 'ttliyete gelerek Valiyi ziyaret et- sanndan altın bir haç hediye ederek 
tL Oradan Dlvanyolu ve Fatih tarikile bizzat boynuna asmıştır. M. Venlzelos 
Fne~ Patrikhanesine gitti. Patntın elini öperek mukabele de bu· 

PATRIKANEDE lunmuştur. Patrik M. Mihalakopulos 
P•er etrafmda kesif bir halk kitle- ile de ~örüımilftür. Patrik, giimtlş bir 

.ı ftl'dı. Zabıta da icap eden inzıbat çerçive içinde çok kıymettar bir çok ki
tedblr1erl ittihaz etmlttL ilse avanislnf Madam Venlzelosa "bir 

il. Venizelosu Bq Papaz ve maiyeti çok fırsatlarda ibraz etmiş oldutu in· 
merasimle istikbal eyledi. Fotiyos efen- saniyet ve diferkAmh:• hislerine" ltha
.. tarafından btlyük salonda kabul o- fen takdim etmiştir. 
anda. Patrik Efendin in yanında bilttln M. Venizelos, Patrik dairesinden ~
etropolltler, Despotlar ve rUesayı ru- karak kilise dairesine gitmiş, bir ruha· 

•aniye ile Yunan ve ram gazetecileri nl ayın yapdmı~ ve ölmUş Patiklerin 
de halunuyorlardL Patrik efendi Yu- yağlı boya resimlerini seyretmiştir. M. 
aaa bqveklllne hitaben irat ettiği a- Venizelos Patrikaneden alkışlar arama 

nutukta beyanı hot amedl et- da çıkmış ve Kariye camisi ile surlar 
----· -· --- • il ,_... 13 meb'us, 15 dosya 

Mecliate 13 meb'uau bulunan yeni fırka, hükumeti tenkit içia 
on bet bOy&k dosya hazırlamııtır. 

- Gazeteler -

- Ala iki meb'uaumuz daha' olaayclı ••• 



• - 2 - VAKiT 2 Teşrinsani 1 }30 
rjyarct ettikten oııra Süle.rmaniyc en- ile do t bir toprakda tesadüfen bulu~- 1 

ıni·.inc ~rtmiştir. Süleymnniyeden son- mamıza, kendisile bağlı olduğumuz Yu 
ıa. Yunlln Haşvekili cami karşısında- goslavyanın hususi bir mana verişini 
kı e,·Jrn( müze ini de ziyaret ctmi., ve anlıynmıyorum . 
.A) a:-;ofyaya gclmi~tir. :M. Venizelos gülerek gazetecilere 

~ Y.AKIT ın TILCıRA•veTILIPOl4 1 
'lll~~~~~~~~~§§§§HA8mllLllRI~ 

,\yasofyacl::ı 1\1. Yenizclos fazlaca kal sordu: 
nııştır. - Siz ne der ·iniz? 

Mülki tayinler 
Topkapu \ 'C diğer müzeleri de gezdik Sonra ihh'e etti: Kaymakamlar arasında mü-

ten sonra halkın alkışlan arasında Yu - Yugo!!llavya dü\'eli nrnazzamadan him değiıiklikler yapıldı 
n;ın Ceneral Konsolosluğuna, saat 13. değildir. Kuvvetli bir balkan komşu- Ankara, 31 - kaymakamlar 
5:i ele, gelmiştir. muzdur. arasında yeni tayinler, tebeddUl-

IlEYOGI..U. DAKl KAJ~ABALIK - Eksellans, madem ki istediğimi~ Jer yapılmıthr. Şark mü;detini 
Daha sabahleyin 10 dan itibaren Be- suallere ccYap \'ereceğinizi vadettiniz.! 

yoğlu halkı ve Rumlar lstiklftl Cadde- bir Türk - Yunan ittilflfmm bahrisefit dolduranlardan Pertek kaymaka-
sinin iki tarafını ve kon oloshanenin havzası siyasetindeki ı·olil ve tesiri hak mı Besim Bey Ayvalık, Varto 
bulunduğu Ağa llaam sokağını doldur kında ki fikrinizi söyler misiniz? kaymakamı Ramiz Bey DeYeli, 
muştur. Dün sabah Taksimde bir yan- M. Yenizelos sualimizi şu suretle tas Nazimiye kaymakamı Necip Bey 
gm oluşu ve etfaiyenin caddedeki faa- hih etti: Gedize, ispir kaymakamı Raıit 
liyetinin de kalabalığı İstiklal cad - Şarki bahri sefit havzasında mı Hey Eğirdire tayin edilmişlerdir. 
desini geçilmez bir hale getir- demek istiyorsunuz Bu yakın ıark vej Şark müddetini doldurmak 
mişti. Bu esnada, gene vadfelerini gör iki millet için emniyet ve müsalemete iizere sabık Behisni kaymakamı 
mek istiyen gazeteciler v~ikalarını doğru bir adım daha ileri demektir. 1 Şemsettin bey Kigi, Zile kayma
gösterdikleri halde .zabıta mumanaat Diz küçük kunetler olduğumuzu zan-'! 
chıiştir. nediyorum. Hiç bir grupa bağlan- lcamı Fuat Evacık, Ilgaz kayma· 

HAiNLER 
A!lrı r6e$1U1 Iranda tev~ 

kit edildtle r 
Ankara, 1 - Ağrı dağı ha

rekatı esnasında kaçmış olan 
Ağrı rüesasından Ihsan Nuri 
ile AptUlkadirin lraniler tara
fından tevkif edildikten sonra 
Tibrize, .oradan da Tahrana 
götürüldüğü haber alınmııtır. 

Bunlar Tahranda tahtı tev· 
kifte bulunmaktadırlar. 

Hariciye vekili 
Tevfik Rüıtü Beyin 
Amerikaya gitmesi 

mevzuubahis 

mak istemiyoruz. Bütün milletleri sul- kamı KAmH Garzan, Menemen 
ha götürecek gayeler takip ediyoruz. l<aymakamı Ihsan Eruba, Develi 
Bahri sefit havzası deyince orada bü- kaymakamı Şakir Şatak, Gediz 
yük devletler nr, ltalya, Fransa bil- kaymakamı Mahir Saray, Çiçek
hassa kUçO.cUk l\1"1ta8ı ile url Bahri dağı kaymakamı Celil Muradiye Amerikan ticaret nezareti 
sefit hakimi olan lnriltere. Bütün hav- Karaman kaymakamı Pertek, müateprı türkiyeye geliyor 
zanın muvazeneei onlardadır. Kadirli kaymakamı Mitat Tutak Bir aydanberi Avrupada se· 

M. Venizelos bunclan 10nra ötedenbe- N h k k H ı· N • yahat etmekte otan Amerika 
ri harp aleyhtarı olduğunu ancak kat'i evfe İr ayma amı a ıt a.ıı· 

ml'ye Akdaa kaymakamı Abdu"l hUkumeti ticaret nezareti müıte-

1 
mecburiyetler tahtında harbe ıirdiii- ' • -
ni ve Balkan ve umumi marbe nasıl iş- kerim Şirana, esbak Diyadin ıarı M. Klein iki gün sonra ıeh-

\1. Vcnlzclo-, Madam Vcnlzclo., , irak ettiğini Ankarada bir refikimize kaymakamı Ahmet bey lpire rimiıe gelecek ve Ankaraya gi-
l\llhılakopulos Yunan b~papısı ile nlattığı gibi aynen anlatıp eski Oıman tayin edilmiştir. decektir, M. Klein memleketi-

KONSOLOSHANEDE h imparatorluğu fdaresiniJ. bundan me Devrek kaymakamı Lütfi Fo- mizde bir hafta kalacaktır. 
Yunan ceneral konsolosu M. Dalye- ul ~uttukte l sonra : çaya, Of kaymakamı Sadettin Ticaret mfisteşarini karııla-

tos ,.e Madamr, M. Venizelosa bir öğle - Ben, dedi, efkflrı umumiyenin bil- lznife, aabık Buladan kaymaka- nıak üzere Amerikan ıefareti 
yemeği \'ermişlerdir. Bu ziyafete sefa- meı-;i lfızım ki türk düşmanı değilim. mı Saffet Koçhisara, Saiteli kay· ataşe kommersiyali M. E. Gil-

Her hafta 
Salı günleri fırka top

lantıları oladak 
Ankara, (Vakıt) - BugtınkO 

fırka içtimaında, müzakere edile· 
cek bir ıey olmaaa bile her haf
ta Salı günleri saat onda H. fır
kası heyeti umumiyesinin içtimaı 
lOıumu ıörlişülmUştnr. Bu karar 
bundan sonra fırka faaliyetleri
nin yeni bir safhaya girdiğini 
göstermektedir. 

Meskut Tekkeler 
Mektep ve kütaphane h4line 

konuvor 
Ankara, 1 - Maarif YekAleti 

maarif eminliklerine bir tamim 

göndermit; maarife intikel et
mesi lizım gelen medrese va 
tekke binalarile, talim ve tedrisi 

alikadar eden kiltüphane ve 
elyevm maarifçe iıtifade edilmi· 
yen veya kısmen istifade edi· 

len bina ve anaların kıymet ve 
miktarlarını ıormuıtur. 

Bunlardan bazılan tadilat ya• 
pılarak mektep Ye ktUUphane 
haline getirilecektir. 

rct erkanı ve M. Yenizelosun bUtUn rü- milletinin dostuyum. k H.k 1 Ev· d' lesbı'e dün Sofyaya gı·tmı'ıtı'r. 
G. 't ·· 1.. ma amı ı met mroıa, aır ır B k.J · · f'eka ı iştirak etmişlerdir. Bu esnade Sonra, yanında duran ırı mus u· 0 aşve ı ım1z1n 

Hüyük Ada Metropoliti M. Venizelosa manlarmdan kend:.:;ini ziyarete ıelmiş kaymakamı Cevdet Menemene, Ankara, 1 - Amerika Ti- istirahatleri 
zi) arct etmek istemiş ise de kabil ola- olan ,·atandaşı Sürür Zade Ali beye dö Muğla iıkin umuru taaarrufiye caret nezareti mUsteıarı Mister 
mamıştır. Mi nfir Başyeltil saat 15,15 ncrek: müdürü Ennr Devrek, stajını Klein bu ayın batlannda Anka· Ankara, (Yakıt) - ismet Pı:. 
de Boğaz içine otomobille bir gezinti' - işte eski bir dostum, dedi, türk bir yapmıt hukuk mezunlarından raya gelecektir. Müsteıar hUku- beş altı gllndenberi geceli gUn· 
) apmış. Büyük derede bir müddet kal- giritli, size öted nlı~ri Türkler hakkın- Hıımdi Saiteli, Iımail Hakkı bey met erkinımızla görüıecektir. düzlU devam ecen fa1ılaaız met· 
dıktnn sonra dönü te Dolmabahre sa-' «ln ne düşündüğümü anlatsın. ç· kd - k ı. 1 - t · M Kl · A ·k · gulı'yetlerı'nden yorulmuı oldukla• • :. : S .. .. , d Al' B ·· 1 • •· 1 ıçe agı aymaaam ıııoa ayın iıtcr eın merı a reısi-
rayinda· yarım saat kalınarak çay içil- .• urur Za e ı ey, şu soz en soy e- edilmiılerdir. cümburunun aziz bir dostu bu- rından iki gün köşklerinde iati-
miştir. 1\f. Yenizclos saat 1 de tekrar eh: l mi h Luk f.c/eri m-Md~ 1_.ğ"' lunmaktadır. rahat edeceklerdı'r. 
k 1 h 1 · G. ·tı· ,..·ı·· 1912 ,..enesı'nde Atlnaya gidiyor- Z r Un r u ur u " onso os aneye ge mış ve ın ı H us- • - ~. . . . 1 _ . • 
Jüman vatanda lannı kabul arzu unu tıum. l\f. \ enızelosa ıast ıeldım. Benı Ankara 3 lzmır umurubu Ankara 1 - Hariciye vekili 1931 büt9eıi 
izhar ederek b; ta miideı-ris Fazıl be- lutren trenbrine aldılar ve dediler ki: kukiye mOdfirlüğllne Viraaıehir Tevfik RllıtU B. in yakında Ame· Ankara, l - 1931 bütçesi 
)İn olduı'{u yedi kişilik bir heyeti kabul "Türki)·.e ile daima muhabbetle ıeçin- kaymakama Muzaffer B. tayin rikaya gitmeıl meYmubabiıtir. bu aabah meclise tevdi edildi. 
etmiştir. mek istıyor•:m. Muharebeden içtinap edilmittir. At İna SC)'aha ti Yeni bUtçe iki yllz döı;t milyon 

GAZETECiLERLE HASPÜHAL etmcl. istiyort.m. Tilrklere iyi dost ol- '--------------
A k 1 H · · y k'l' liradır. Geçen sene bOtçeıine 1\1. Yenizelo bundan sonrn İstanbul ı .ak · •iyorı.:.u". Mektupçular arasında n ara, - arıcıye e ı ı 

matbuatını kabul etmiş ve hep ·inin el- :l. Venizdos gazetecilere döndü: Ankara, 30 - Mektupçular Tevfik RUştü Bey nisanda Ati- nazaran yapılan 18 milyon ta-
lerini sıkarak: • - işte, dedi, öteden beri sizin hakkı- arasında mOhim tebeddOlit ola- naya gidecektir. ismet Pş. nın .,!!!!uf, tadili ve tenzili mukarrer 

- Size vadetmiştim, demiş, i te<lik- nızdrı düşündüklerim. caktır, kararname ihzar edilmiş- iadei ziyaret tarihi henUı malCim bazı vergiler dolayısiledir. 
lerinizi sorunuz hepsine cevap verece- SeYimli Y"nan Başvekili, elinde men- • deg" ildir. Sofv4 şef iri /cim ol•cak 

b "" tır. ğim. dilile oynryarak, düğümler a5layıp = _ = _ _ _ = _ _ __... Ankara, 30 _ Münh..l Sô ya 
Bunun üzerinegaut~iler~L Veniu çözüyorvemuht~ifsu~le~büyükhlr~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dçilıkine lokal me usu eıki 

Josa intiba lan, yeni aktedilen muahe- süh'Jletle temas ederek cevap veriyor, yeni tefrika mı z 
deleı· hakkında fikirlerini sormuşlar ,·e bu · ndar çetin meselelerden bah1eder- J!!riciye müste9arı Şevki beyin 
Yunan Bnş,·ekili Ankarada gazctecile- ı.~:ı ze:nine müsait nükteleri de kaçır- tayin edileceği söyleniyor. 

re söylediği sözleri tekrar etmiştir. mıyor, gazetecilere telmihler yapıyor, Kadınsız memleket T4vukçuluk müesşeJe.si 
Ankarayı nasıl bulduğu hakkındaki ı :icu ederek: e::ıdisinin de vaktile ıaze- Ankara, 30 - Tavukçuluk 

suale, .M. Venizelos şu cevabı vermiş- teci olduğunu söyliyerek kalpleri ka- müessesesi için Avrupadan cinı 
tir: 7,andıktan sonra, gene zeki bir buluşla -

- Ankara yeni te:;elikül eden, bi bir eski Yunanlılara has talakat fakat ka- yarından itibaren Vakıt tavuklar mübayaa Ye Ankaraya 
plan üzerine yapılan bir merkezı hü- elim Atina talakatile imalar yapıyordu. 

10 
.. tunlarında aevkedilnl · 

kumettir. Bilmem İstanbul Ankarayı Akaliyetler m~lesinin de iki hilku- Nek1Jdar k ~mbiyo alındı , 
kı kanıyo mu? Fakat ben samimi bir metin müşterek kararlarile halledildi· 

1 
, Ankara, 31 _kambiyo kanu· 

insanrm bunun için samimi söyliyece- ı;:n: öyledil~ten sonra, M. Venizelos An .. Artikaller adHına ıeyahat,, isimli tefrikamız bitti. Onun nuna müsteniden mukabih döviı 
ğim. Hükumet merkezinin lstanhuldan kar:ıda iki millet ıazetecilerine baola- yen'ne yarından itibaren "Kadms.ıı memleket,, adını tacıyan çok 

ı .. · k Y oJarak temin edilmek ıureti 1e Ankaraya nakledilmiş olması ıuyti nan mukarenet işinde yardım etmeleri car.ip bir romaaa baıbyacaju. Ömer Fehmi B. tarafından Al-
bir manaya del:ilet eder. Osmanlı im- hakkında Eöylediği sözleri tekrarladı. 23 teşrinievel akşamına kadar 

mancadan terceme edilen bu eser V AKIT ın, tefrikalarını inti- t parntorluğu yıkıldı, siz yıktınız.. Artık lki milletin eski mütekabil hislerinden, mevkii tedavüle çıkarılan ihtiya 
bir o ı .. .ınh imp:: ... :orluğu yapmak da maziden bahsetti. ismet P&§& ve Tevfik bapta 161terdiii itinanın yeni ve çok kuVYetli bir şahidi ola· evrakı nakdiye miktarı 7,973,208 
istemiyorsunu1~ HükQmet merkezini Uüştü Beylerin ilk fırsatta Atinayı zi. caktır. liraya baliğ olmuştur. 
Ankaraynna~ettini~ millihlr hük~~retede«~eriniffommanTU~g~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~ 
met yapmak i tecliniz, demokrat bir zetecilerini de beraber götürmek ümidi dilen tarihi vekayiin hatırası,, cUmlesi- mcleri \'e bütün A :npanm terakki ''e . 

0

ÜI k Ve Unan reun 
c~mh.~l'~)et !aptrnız. JHz de demokrat ni iz.har etti ye tekrnr herkesin ellerini nl yazmıştır. sulhü mü~alemetit ~ hizmet etmeleri bi· cümhurları arasında 
bır hukumetız, anlaştık, artık dost ol- sıkıp aynlırken: M. MlHALAKOPULOSUN ze bir misal idi. Yunan Cümhur rem M. 
d~k: Bu ya_ptıklarımızı_n deYamlı ''e fe- _iki devlet idaresi mukareneti yap BEYANATI Ziyanın şarktan geldiği meşhul" ke-
yızlı olacagını zannedıyorum. Bunlar t B 'il t' . bu ·ş·ı tn•vip '"'ttiö'ine Yunan Hariciye nazın M. Mfhalako.lırımını hatırlatmakla ve bizleri sulh yo- Zaymiı Gazi Hz. nin çekmit 

• w •• • d k 1 k ·v k r. en mı e ımın ı .... .. .. . . ld I f b 
kagıt uz.ek~ın _e

11 
t~ mbı~lahca tır. ı aptı · eminim ve biliyorum. Türk hükumeti bi puloe cenaptan tthrlmızden ayırılma- tuna t.evkeden masehklerı hatırlatmak- o uğu te gra a şu cevı ı ver· 

farımız 1 1 ~1 e ın 1 assa yakın şar- ı.imle ayni fikrdedir. Türk milletinin dan evvel letanbul cazetecilerine bulun la hodb~nliğime hükmolunmasını iste- miştir: 
km menfaatıne olacaktır. . . . .. . . B .h tf d du""u beyanatta ezcümle demiştir ki: mem. Maamafih hareketimize imtisal Tllrkiye Cümhur reisi Gazi 

K t B thl ·1 A k a . fıknnı henuz bılmıyorum. u cı e e • . . • 
- on e en ı e n ara a a_>nı . . . k iki .11 _ Lokamoda aktolunan beynelmı- edenlerın bulunacagını ve yakında bey- Mustafa Kemal Hz. ler·ıt. "Tu"r-

d b 1 1 h • sız gazetecıler temın edece , mı e- • . . .. . • 
zaman a u uşmuş o manıza ususı . .. h ıh- 'd . Jel mieaklar arasında en mühimlerın- nelmılel tesanut denılen canlı mefkure k·ıye • Yunan muahedelerı·nı'n 
b. h · t tf d" b d b tın rela ına ve su un ı amesıne yar- . . . ır e emmıye n e ıp, un an nzı ma 

1 
• d d. den birinin Türk. Yunan mısakı oldu- sc\kedeceğı ı~ıklarrn şarkr karıpte ya-

l k y rJar" dım edeceks nız, e ı. 1r.· t d... .~ dU {' U k ht bf h · imzalandıgvmı bildiren telira· na ar çı an o · , T ğunu söylemekle müba &ıga e me ıgım acaıçını ş m r ·en sa e r avarı-
- Bu buluşma kat'iy;en bir t~s.~dUf- lS~ A~ ~UI.'DAN ~ YRILIRKEN kanaatindeyim. iki l1emleket ara~rnda- lik etmediğime kaniim. • fımızı büyük bir sevinçle aldıtıı· 

ten ibarettir. Hususi bır mana ıstıhra- M08yo 'enızelos, dün ak§&m saat 20 ki hufre ne kadar uliyük olursa onu Ge~en haziran ayında iktrsadl ltllnf- Bu mün.sebetle, muhterelll 
cına gelince size şunu söyliyeyim ki de bir muşla (Helli) kruvazörüne git- doldurmanın o kad -:.r mühim bir hare- !arla burlıyan l.zlaşmalar Ankarada ReisicUmhur Hazretleri, bll 
ben iktidar mevkiinc gelince bütün ci- mi~ ve torpitolanmız tarafı~dan te~yf ket olduğu aşikardır. :Fransız ve Al- imzalanan muka,·elat ile tamamlanmış samimi tebrikitımı kabul et-
var memleketler ile derhal dostluk mu- edılerek ve teşrifindeki aynı meracıım- man vatan .... rverlerinin eski mücadele- tır. Bunlar Lozan muahl'desnin imznsı-

1 ı ta b ld l r meniıi rica ederim. ahcdeleri yapmağa çalıştım ve ltalya- e ~. n .. u . an ayn mııtır. Yu_nan baş- leri bertaraf ederek memleketleri ara- nın ferdasında bu muahe~enin ftmilleri 
dan başladrm. Sonra Belgradn giderek vekılı Tu~kıyeden aynhrken. bız d~ o.~a !'ında bir anlaşma de\·resi \•Ucude getir- t. met P~sn ve Mösyö Venizelosuıı (•I, Büyük bir emniyet havall 
orada anlaştım. Bulgarlarla müzalcere mu.ahede ımz~ından aonrakı kendı soz· tikleri tohumun 8t'ıner:?leridir n hir~ok içinde imzalanmıı olmak iti· 
ye ba Jryarak •.rürkiyeye geldim, bildi- len ve temennı.sl ile:. himmetlerin muhassalasıdrrlnr. berile de ehemmiyet keıbe• 
ğiniz vcçhile çok iyi esaslar üzerine "Hayırlı olsun,, dıyonız. Bu kuponu kt:JİP birikti- Bu hin.metlere ben de olancu ltudre- den bu muaheder, yakın ıar1' 
anlatık. Şimdi Dulgarlnrla işimi bitir- M1SAF1R DAŞVEKlLlN rini~ 1 bir şır4 kupon ge• timle iştira!< ettim. Ve bugün hu tariht mılletleri için bir sulh ve nıO-
mek üzereyim. }~trafda başka yabancı HEDIYEIJERI tiren VAKıTın tdrUJ türld hadiseye yorulmaz bir gayretle hizmet salemet devresinin f'1asları11• 
mi11et de göremiyorum. Vaziyet bu Mösyö Venizelos, Ankaradan hare- etmiş olan Te\'fik Rii:.tü Ue,ir. yanında teşkil edecektir. 
merkezde iken, esasen kendiJerile biri ket ederken, ismet Paşa ile Te~·fik Rü~ hedlvelerinden birini m_em.~eketlcri~i~ için yeni ten~kl~i ve te Yunan Relsicümhuıc 
dostluk ,.e ticaret muahedelerile ~~ıtü Reye birer (oto~rafını ~edıye e~mı~ kendi H>çip 4ı4c4ktır lrnmul de~·.re~ı.nı armakla sayımın mU-, Zaymis 
bağlı olduğumuz Macarların Başyekılı ve altına hattı deıtıle "tesbıt ve teyıt e- kafatınr gorU> orum.,, '-------------



Millet Mektep) erinde 
J'ıcaret Aıemlnde ı 

Çimento tröstü! 
A16kadar makamlar ehem
miyetle meıgul oluyorlar 
Çlınento fiadarı son günlerde :yük

sclmege b:ışlamış ve tonu 28 liraya 
kadar çıkmıştır. Halbuki Avrup1 çimen· 
tosu buraya 18 lirayı malolur~en yerli 
çimentonun daha yüksek fintla satılması. 

a!Akadar makamların dikkatini celbet· 
miş ve yapılan tahkikatta beş fabrika· 
nın birleşerek bir çimento tröstü teşkil 
ettikleri nnlaşılmıştır. 

Ticaret odası bu fabrikatörlere birer 
mektupla odayl davet etmişse de hiç 
biri gelmemiştir. Oda bunun üzerine i· 
inci bir nıektup yazarak fabrikatörleri 

tekrar odaya çağırmıştır. 

Diğer taraftan ticaret müdürlügü de 
mesele ile ehemmiyetli surette meşgul 
olmağa başlamıştır. 

Erzak fietlerınde deS)ifiklik yok 

1 Millet Mektepleri 
----~--1 

'.\fillet mekteplerinin kftşıdı mtlna~ehrt" 
· dersanelerden birinde dün ıkşa ıı 

verilen milsımere 

500 dersane 

Derslere Dün Merasimle Başlandı 
Mücadele! [ _____ C_in_a_y_e_t ___ _ ~ltyed~ 

Beraet .. 
Zeynel Besim B. elim ve-

sikalarla dolu diyor Hüınü Pehlıvanı öldüren 
Jzmirde Hizmet gazetesi sahibi Zcy- serbeıt bırık ıldı 

nel Besim Bevle Yeni Asır başmuhar- Davutpaşada bir gece kardeşile bera-
riri Ismail Hakkı 13. ıırasında mahut ' / ber eve gelirken önlerine çıkan \'e üzer-
mektup yüzünden açılan münakaşa bü- lerine hücum eden Hüsnü Pehlivnnı ol-
tün şiddeti\e devam etmektedir. dürmekle maznun Omer .Abit hanı odn-

Ismail Hakkı B. gazetesinde Arif başısı Ali Ef. nin muhakemesi, lstan-
Oruç Beye kat'iyen mektup yazmadığını ~ ~ bul ağır ceza mahkemesinde dün bit-
lddia ederek kendisini döneklikle itti· ~ - - . ......_,_ miştir. 
ham edenlere ağır bir lisan kutlanmakta Ali Ef.nin nefsini müdafaa halinde 
namussuz, alçaklar gibi ağır kellmeler bulunduğu nokta ından beraetine ka-
yağdırmaktadır. rar ,·erilmi~, serbest bırakılmıştır. 

Diğer taraftan Zeynd Besim Bey BUYÜKBA BA VE TORUN 
bütün bunlara süktınetle mukabele et· Çatalçada Nakkaş köyde büyükbaba-
mekte ve meseleyi h!I için blwaf ~ir sı Sadıkı oldürmekle maznun Hü eyin, 
jüri heyetinin teşkilini teklif etmektedır. yaşının küçüklüğü dü~ünülerek idama 
Zeynel Besim B. dün bu hususta bir bedel 15 seneye mahkum edilmişti, Yaş 
muharririmize "unlan söylemiştir: noktasından bazı tetkikat yapılmak Ü· 

- lddiamch musirriaı ve musir ka- zere Temyizin nakzettiği bu dava, diin 
lacagım. lsmail Hakkı B. jüri teklifine bir istilamn cevap gelmediğinden talik Kış mevsiminin gelmesine rağmen 

erzak fiatlannda bir değişikJik olmamış. 
bazı yiyecekler ucuzlamışur. Bu cümle
den zeytin lS kuruşa kadar inmiştir. 

yanaşmadı, kaçtı. Ben pazartesi günü Bir meylunec tarafındın otomobil olunmuştur. 
Millet mekteplerinde dün lzmire gidiyorum. elim vesikalarla dolu. içinde yar!lanınlar hastanede KUYUYA A1'1\11Ş MI? 

Orada derhal mücadeleye başlıyacağım.,. Otomobı•f ı·çı·nde Silivride komşusu Sıdıka H.ın çoco-
akpm derslere meraaimle ğunu kuyuya attiğı iddiasile mahkeme-

Keyf verici bir zehir baflandı 1 Küçük haborıor ye verilen Bahriye H.m muhakemesin· 
i Millet mektepleri dün merasimle açıl . Bir meyhaneci iki genci de dün ağır ceza mahkemesi birkaç şa-
ıngil iz doktorJarı mış ve derslere b:ı§lanmadan e\·vel mü- *YAVUZUN l\olAL'fA ZiYARETi- ağır aurette yaraladı hit dinlemiştir. 

tecrübe ettiler sam~~eler verilmiştir. İstanbul vilayet Bir gazete Yavuzun Hamidiye, Mec~di- Evvelki gece saat ikide Beyoğlu Bay- Batı şahitler ~ocuğun UrUklendiğinl 
Londranın iki doktoru son günler- dahıl.ınde olmak üu.re açılan dershane ye kruvazörleri Berk ,.e Peyk torpıto- ram sokağında iki kişinin ağır surette gördüklerini, fakat kuyuya atıldığını 

de keyif ' 'eren, fakat meçhul olan bir ze adedı 500 dür. Fazla talip olursa ders- larile beraber Mal taya bir ziyaret ya- yaralanmasile neticelen bir kavga ol- görmediklerini söylemişler, muhakeme 
hlri tecrübe ettiler. hane adedi artırılacaktır. Bu sene ders pacağını yazmıştır. muştur. başka şahitledn celbine kalmıştır. 

~feskal olaı bu zehiri Meksikanın haneler münhasıran ilk mekteplerde a- Filvaki Ynvuzumuzun ilkkbaharda Kasımpaş:ılı Sabaheddin, Zeki ve HiKMET B.in MUH.AKEMESI 
b:~ ::!:.ım yerlileri :. Jllanmakta idiler. çılmıştır. Maarif müfettişleri ve maarif .Maltaya bir ziyaret yapması mukar- meyhaneci Hilmi isminde üç arkadaş Bandırma ağır ceza mahkemesi reisi 
Son zamanlarda bu keyif veren zehir müdürü Haydar B. dün gece dershane- rerdir. Fakat bu ziyarete Hamidiye, iyice sarhos olduktan sonra bir otomc>- Hikmet B. mezunen Jstanbula gelmiş-
Avrupada da intişara başlamış, < ~tın İ· Jeri gezmiştir. Bir teftiş daima yapıla- Mecidiye, Peyk \'e Berk i~tirak etmiye- bille Dayra~ sokal;'Tiln gitmişlerdir. tir. 
çin bu t "Crübe edilerek tesirlcdni an- caktır. ceklerdir. Malta ziyaretini Yavuz yal· y ld .. k d d h .. Hikmet B. aleyhinde istinak tahldka· 
lamak i~p etmJsti Der~hanelerde A ve B kursları bulu· nız yapacaktır 

1 
° la uç ar ba' aş beartasınka enukz tını ifşa kaydile bu noktadan verilen 

:.: • kt A k · h f • AK KO an aşı amayan ır se p en avga çı • w TccrC:be netkcsind.1 Avrupada ~;ğer naca ır. ursu yenı ar lerl yeni • MUALLlMLERlN JSTlHU • • . . ,, . mahkQmfyet kararının bozuldngonu 
uh!rlcrin hepsinden pahalı olarak satı· oğreneceklere, B kursu harfleri bilipte OPERATlFl - lstanbul lise ve orta ~ış mey~an~cı Hıl~ı Sa~ahettın ve Ze· yazmıştık. Nakzen muhakemeye 8 teşri
lan bu zehrin insa · ·r rüya ve hulya umumi mahimatını artırmak istiyenle- mektep hocaları yeni bir istihlak koope kı efendılerı kama ıle agır surette Yll· nisani cumartesi günü Dursa ağır ceza 
Atemi yaşattı.;, ... an :.ı:. ılmıştır. re mah!-ıustur. ratifi te:; kil etmi~lerdir. Bo kooperatif ralamıştır. mahkemesinde başlanacaktır. 

Dunu tecrübe eden Dr. Makdonalt Gece dershanelere devam edemiyecek Muallimler birliğinin kontrolu altında· Carih vakadan sonra derhal kaçmış; • 
Kıitçley, bu zehirin gözlr kapalı ve açık h~nıml.a~.!çin de pazartesi ve perşen_ıbe dır. Kooperatif bu ayın ortasına doğru mecruhlar yetişen polis memurlan .ta· Bir falcı kadın neler 
olduğu L~lde insan:ı sürü sürü rü!•alar gunlen ogleden sonra dersler verıle- muameleye başhyacaktır. rafından Beyoğlu erkek hastanesıne 
gösterdiğini, zehir tesirinin saatlerce de cektir. 1931 senesi mayısında umumi bir * GA YRl l\IÜllADlJ,J,ERlN EMLA- kaldırılmışlardır. söy] Ü yor 
ım ettiğini söyl:: :niştir. yoklama yapılacak ve 45 yaşına kadar K1 - Gayri mübadillerin emlakine kıy- Cnrih meyhaneci Hilmi dün sabah Ka Romanyada doğmuş ve küçük yaşta 

:::>r. Makdonalt zehrin te• :ri altında olan her kadın ve erkekten millet mek- met için Yunanistann gidecek olan he- sımpaşada saklandığı ~rde bulunmuş Hindiı:;tana giderek orada yerl~miş o
ilren bltün gördükler:ni kaydedebilmiş- tehi şehn~ctnamesi ara~ncaktır. Şchn· yeti maliye Yckt\leti nihayet bu on gün ve Taksim merkezinde ifadesi alınmış· lan "Leyld Terler,, isminde bir kadın 
· 'r. Doktor bu müşahedelerini, keyif ve- detnamesı olmıyanlar hızmete nlınmıya zarfında teşkil edecel.:tft. Bn heyetler tıl'. ' ' .. ' "N. Y. Jurnal,, namındaki gazeteye ati· 
.ren zehirleri tetkik...eden cemiyete oku- caklan gibi kendile.rin.den ida~I 'rilii- iki ay zarfında işlerjni bitirmiş olacak· ~lecruhlardan Snluhettinin yaralan deki beyanatta bulunmuştur: 
.. uş ve şu şekilde sözler söylemiştir: Y:"t kanunu?un 68 ıncı ma~dcs~ne tev- larına nazaran 2,5 • 3 ay zarfında tevzi· mide üstünde ve kolundadır. Bundan 25 sene evvel Musolini, 

":""i·"Dlı biı zemin üzerinde sarı be· fıkan ve mıllet mekteplerı tahmatna- at kabil olacaktır. '7-k" d t d h 'ğ 1 . 
1 

d sosyalist olması dolayısile ltalyadan 
· · b' • Uf.: ·ı e sır ın an a cı er erme a ar . • . . 

nekler göriiyorum Bunlar gittikçe bü- mesı muce ınce cezayı nnkdı alınacak- *RElSICU:MHUH Hz. LAMiA HÜS· . d . b" b k 
1 

t hudut harıcı edılmış ve lsviçreye gel· 
.... n- · t , 1 "'Jren erın ır ıça yarası o muş ur. . . . 
,, '".Tor ve çoğalıyor. Bunu müteakip kır- ır. REV Hn HATIRINI İSTiFSAR E'l'T • "" _ mıştı. Ben de o tarıhlerde ıs,· içrede bu-
ını-· renk görmeğe ve M.kim o1mağa 

1 
LER. - Tahran büyük elçisi Hüsrev B. Postada· lunuyordum. Tesadüfen Mussolini ile 

..__lad Ö ·• d k Cem yetlerde; · Uı · .. 1.. f · 15 ~ ' .. "t" B' .. lt J d ·ıı· t ~ ı. num e oyu kıl'.mızı renkli ın refikaları ınııa ı usrev H. nın POSTA BA8MODURO ANKARAYA goruş um. ır gun, aya a mı ı eş-b!r halı var. Renk mütemadiyen deği- AYAKKABICILAR CEMİYETiNDE gündenberi rahatsız olduğunu haber a; .. GlTTl kilatın başına geçeceğini ve milleti idn-
Şlyor. Koyu kırmızı açık pembeye ma- lHTl~AF. . . • lan Reisicümhur H7A Yali Muhittin Be- İstanbul Posta ba!;müdürü Hüsnü n. re edeceğini daha ilk görü:;;tüğümüzde 
liınsi nltma döndü. Daha sonra gUmüş A!akkabıcıla~ cemıyetı~ın. yenı se~ı- yi Dr. Neşet ömer beyle birlikte hasta- Anknrnyn gitmiştir.=- Orada yeni maki- Musoliniye söylemiştim. Bu söyledik· 
Paralar renginde bir beyazlık başladı. len ıdare.heye~ı arasında ıh~ıl~f çıkmış nın istifsarı hatırına memur buyurmuş neler ve kadro işlerile meşgul olacak- Ierim tahakk~k etti. Musolini mev~ii 
Bunlar birer şim~k gibi k d • tır ve netıcede ıntihabın tecdıdıne karar lardır. t iktidara geldıkten sonra Romaya gıt· 
n k ~"\ ça ıyor u. • 'l . t' t t'h b .. 1 k ı t f' • ır. . . . . . d l . 

er en halının üzerinde her şey hareke \erı mış ır. n ı ap ugun yapı aca • BUi.GAR SEF R . - Bulgar se ın Hüsnü beyin diğer bir vazifeye tnyi- tım ve kendısını zıynret e erek sYıçre-
t.e geçti. Her şey oyı. _yor.,, tır. M. Pavlof dün Ankaradan şehrimize ni ihtimalinden de bahsedilmektedir. de söylediklerimi hatırJattım. MussoJi-

Zehrin te~iri şiddetlendiği zaman gelmiştir. M. Pııvlof şu beyanatta bu- ni senelerle evvelki keşfimden dolayı be 
noktor şunlan knydetmiştir: Sui istimal ' lunmuştur: 8 1 "k R ni takdir etti. 

"Önümde bir çimenzar var Pa t • y D""''"'·ekilinin Ankarayı zi. e Çl a Ve uııya Şimdi de size yeni bazı şeyler sövli· 
ıa 1 • pa ya - onan • ..,. . T • •• • 

b ı- :ı ~üslü. Ya,·aş, ~· .vaş bu çimenzar BiR MUHASEBECi ROMANYAYA yaretleri ve Türk. Yunan mukareneti· mÜnasebatı ye),m: lakın hır ::- ~anda Musolını, 
lr güJista d" d ·· S SAVUŞMUŞ · B lk 1 • · k ltalyan hudutlarını hıç harbetmeden d nn on u. andalyeler pey- nin kunetıenmcsı a an ar ısın ço Belçika hükQmeti sovyet Dumpingi· . . ~ 
~oldu. Bunlann herbiri dönüyordu. Dün işittiğimize göre Beyoğlu zükıir mucibi memnuniyet, bir hadisedir. . ne karşı gelmek için bir takım tedbir- sıynseten genışletmege muvaffak ola-
:ti dken. çiçekler kayboldu. Onların ye. hastahanesinde büyük bir süistimal ol· Artık Balkanlarda harp tehlikesı ol· ler alnuş So t soralar ittihadı tara- caktı.~... .. • . 
i ~ e hır tarla görüuUyordu. Tarlanın muş ve hastahane muhasebecisi Muh- madığı knnantindeyim. Asıl mesele, fından Bei .~ye. \h 

1 
edilen emtianın Kuçuk Balkan hukumetlerı arasında 

ç ildeki her şey yılan gibi kıvrılıyordu sin B. 7 - 8 bin lira kadar bir parayı Balkanlann menafiini telif etmektir ki • t çı ~ya 1 a . t' bazı anlaşamamaz1ık1ar olacak. Fakat 
tanıak"-d 1 • -ı- b te . t zıraa nezaretı ve ya sanayı nezare ı b nlardan Avrupa sivaseti kat", ·e "" ır ar. zimmetine geçirdikten sonra Romanya· müştereken çalışarun una mın e • .. . ~.. . • ın: n 

Kadının biri bu zehirden kuJJanmrş ya gitmiştir. Muhsin Beyin bu parayı k .. k" dür. tarafından musaade şehadetnamesı ol- mu ~essır olmıyacaktır. 
"e b::tün gün gülmüstür. ' bir seneden beri yavaş yavaş topladıg~ı m~ t'umb u; n sonra Türk - Bulgar madan ithal olunmaması hakkında bir Alm ~ çok · bu' . yükse;~~ek ve 

lı ~ e ır un a k . . k nda A d h .. , •. d 
u zehri ku1Jananlar ona ahştıkla- \'e bir kısmın hastahanenin mübayaa dostluğundan bahsetmiş ve: ''Türkiye ·arar ittihaz etmıştı. ya ın znrr-a •. ~.rupa n, u.:um ar-

~dan akli ve bedeni hastalıklara uğ- memuru İbrahim ve sertabip Hamdi ·1 B 1 · tan arasında münazeUnfih Rusya hükumeti bu kararı haber n- hk :r.amanındakı nuruz ve me,·kiini nla-
~nı 1 ı e u garıs , , 

ış a - B. lerin imzasını taklit ederek sahte bo- mühim bir mesele kalmamıştır'' demL~ lır almaz mukabelei bil misil de bulun- c:ı ... ·:-. 
nolarla temin ettiği rivayet edilmekte.. tir. mağa kara; vermiştir. Rus münakalat • Av~sturyanın •• nya ile tirleı;me-

Aııl•ız bir haber dir. Bir hafta evvel Emanet müfettiş- _ komiseri Belçikaya olacak ihracatın r bıl lamıyacaktır. Rusyadn da de-
b" J?iln akıamki refiklerimizden leri tarafından yapılan tahkikatın bu KAÇAK RADYO KULLANANLAR d d rulmasını emretmistir. Anvcrsc mokrat ve parlamentolu bir idare tees-
~rı,k Polia müdüriyetinin Beyoğlu sahtekarlık meydana çıkmış muhtelis TAKİP t;DJLJ<~CEK m~e~cccihe~ hareket ettirilmiş olan ~üs edecektir • 
... e~ ~z memuru Emin beyi Bo- memur nranmışsa da bulunamamıştır. Radyo şirketi VHüyetc müracaat ede· virmi iki vapur Roterdamdıı tevakkuf ln. iltere. müthi:.' rna~i \ 'C :::t:s~df 
:~İIÇlne tayin ettiğini, fakat Bey- 1\I _ th. b. l k rek kaçak radyo alanlann takibini ri· ~mrini almışlardır. Bunun üzerine Del- bul~r geçırccek. ''e ~l.. _an ço.k mü te-
l_~ kaymakamlığının bu naklin U iŞ ır n1ac en azası ca etmiştir. Vihiyct bunu polis müdür· . . • .. l . d b. _ essır olacaktır. Bır .nıkta::- ar~zı d~ kay 
~nı 1 d - ·ı · 0 k . h d çıka ıthalat muessese erın en ır çogu '--d kt' F b .. k" . t' 1 t:.- • o rna ıgını ı erı s rere Almanyada vukua gelen .. 1 lüğüne havale etmış ,.e er mıntaka a . .dd 

1 
·~ ece ır. ransa ugun u vazıye ın 

«:..1tıın b • f · d ve yuz erce . 1 • • • • • • alınan tedabıre karşı şı et e protesto d k . 
d • eyı vazi esın en ayırma- amelenin telef olmasını mucip ol bulunan radyo sahıp erının Jıstesını ıs- . d' muhafaza e ece tır. 
~gını ve timdi Beyoğlunda iki an ma- etmışler ır. 
~~ez memurnun vu.ife gör- den kazasının kurbanları gö~ülürken te~i~ir. !;İrketi bu liste üzerinde tet· S.ovyetler Roterdamda 300,000 ton 
"'lgiinü y ı· · · Fram;ada Maybah mndenlerınde müt- . a yo :; k h zahire alacak bir antrepo satın almı5'· 
Fll2lı Y•ZmJfbr. a ı muavını hiş bir inhidam olmuş ve yüz"' "te kıkatta bulunarn ru satsız rnd)o alan :.: Gazetemizin 14 ya:. ınn basmnsmı hara 
l'.l:ı t beyden dün bu haber için . d / t'I ti 

1 
u .m~ ca- lan mahkemeye ''erecektir. ]ardır. ret ve samimiyetle tebrik eden Knsta-

~~leaaını torduk : vız ~ am;n v~ a ı e ne ce enm19tır. Bu Anvers limamnı bütiin bU.tiin~ ter- monudn çıknn Doğruluk refikimize ıe. 
d' ~Yle bir şey olamaz. HaYa· yenı ma en azasının esbabı anlaşıla- b" J • • d • ketmek istedik1er zannediliyor. Anvers kk" d • 
llın aılı yoktur dedi. mamıştır. Madenin içersinde inhidam- Halk J gısı erneğı üç ithalfıt mücs~selerinin l\loskovndan al- şe ur e erız. • * • 

_ la ~ı:ı~r bir harik zuhur etmiş ve men yaşına girdı dıkları mektuplara göre J?usyn hükfı· Teşhisteki kudret ve fenni tedavideki 

Al Ordek tayyare feztennzen alde;lıd~rği fışk~.rmağa ~la- Halkbilgisi derneğinin üçüncü meti Rus emtiası Dumpinginc muhale- haza.katile maruf olan Dr. Muallim Hn 
ınan müh d' .. I ri d b' . . mış ır. anne ı ı ne gore Maybah a 

bir ta't>b • en C: e. n. en ın yenı (etinin sebebi bir d'kk ,._. l'k . 1 • senesi münasebetile dün gece fet eden bütün hükümctlere karşı ayni fız Cemal Il. duçar olduğum dahili bir 
"',,are ımnl ,. tır Bu tayyare- ı aw.ız ı eserı o a- . . h t l - b' 

.l'e "Oı-d k ..... • k . konscrvatuyarda bir mUsamere suretle harekete lcarar vcrmıştır. as a ıgı az ır zamanda ve kemali ih-
deıc ,_ e tnyyare" ismi verilmiştir.Or- ra gnzo .gazınm parlamasıdır. Kaza. timam ile tedavi ettiğinden d 1 k 
ladl'l'.'üYYarenin };:uyruk kısmı c; taraf- nın dehşetı moden civannda yaşıyan ve Yerilmiştir. Müsamerede bir çok disine teşekkürü bir \•ecibei 0 ayı en-
w • Bu suretle fırtını; vukuu takdi· çoğunun akrabası madende bulunan ıevat hazır bulunmuı, milJi oyun- Mesş verıldi dd d . minnettari 
•utde .. D V I E a e erım. 
ı.._.el .a:yyarenln muvazenesine asla halk uzerinde pek elim bir &eiiJ' bmık· lar oynanıu .. , ıarkılar söylen- ün i ayet ve manette me- T 
""U. o..ı- -. ahmis sokağında ~5 numara 

·~~eMe.di.r. ml§tn:. mittir. murlara maaşlar& verilmitllr. Ali 
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KIZIL YAZAN : Ömer 'Rız1J 

Bir avın encamı .. 
lngillzceden 

Hat1 \'tlar ! 
Bizde çiğnenmiş sakıza döndü

rülen şeylerden biri de şu "Hatı
rat,, !ardır. Hele b irkaç yıl evvel, 
hemen her eli kalem tutan, kendi 
hatıratım yazmış ve bastırmıştı. 

Gerçi istiyenler, kendi ömürleri· 
nin jurnalmt tutmakta ıerbesttir· 

Sör Noel çok talisiz bir adnmdı: - Teşekkür ederim. Ben onu tanı- ler. Fakat, bunların kıymetini yal· 
Bir gece (Calais) den (Trou\ille) e rım.. mz kendileri bilirler. O ıayıfalarda 

1- 49 -

Osman, demirler ve kılıçlarla 
rulmuşı öldürülmüş, katil er 

VU· 

kaaar yaptığı bir otomobil gezintisinde - Fakat o seni tanımıyor. başkalarına alaka verecek bir feY _ Beni bUtUn akranım arasında re- tün bu istimdntları boş. gitmi ti. Sev· 
bir kazn geçirmi~ \'e bu sebeple otele - O h~lde küçük kızı Dianayı ~ylü- yoktur. • • " zil eden sen değil misin- dan kılmnı ı:ıyırarnk Osmanı .. iizerine 
geç gelmişti. ~orsun .. Ne olursa olsun onlan gormek Neyıe o. devırde hır hatır~t ~o· _ Sana yapamıy:ıcafın bir işi verip yürüdüğü z:tman Naile bu mi.ithiş dnr-

"Hotel grand • royal irpperial,, de ıstemiyorum.. d~u,, devrı adı?ı alara~ geçtı: Şım· tc devleti mi rezil etrr.eliydim... beyi elile karşılamış ve permaldarı doğ 
boş olarak banyosuz bir oda vardı. Dostu yav~ça kulağına fğ~di: dı gerçekten dıkkate layı~ .hır ha.. Hz. Osmanın bu sözleri iyiden f}iye ranmıştı. 
~ ·ıı d 1 "di B t ı· . d"~ - Yavaş soyle yanımızdakı masada tırat karJııındayız: Baıkatıp Tah· kızd·rmı"tı Onun ı::nhsl hayBiyetine in- Naı·ıc·_ı·n rığlıkl.ırını duvarak ko.::an J. rouvı e" o u ı .. u o e ı ı e ıger- " • b kr • h B ı d · ,.. · ,.. .. .J ,.. 

leri ile rekabet knbul etmiyecek kadar 
0~.uruyord... 1.Noelk,, yaknt taArafad ğa n~ sbı.n Pakşanın d ahtıratı:. 

1
u mkels; e e dirilen bu darbe ona her ~yi unuttur Lc:·ıa. Hazrec Osmanın o.lasına Ynnn

. . d D b gozlerin e Ş mşe ça ı.. ra ı ını nı- ır no tayı a a soy eme azım· mağa kafi gelmişti Mehmedin gözleri ca)·~ kadar cinayet irtikap edilmiş, ka-ıyı buluyor u. unun urada knlmağa h t b ı t B • t gitmek d · :. 
k d" aye u muş u. • u • manas ıra ır: kararnnştı. Kendisi birden bire ayağa tilJer kaçmağa !>ile başlamışlardı. Hz. 
a~~ v;: ~ b "h tl d . . ten vazgeçirmeği deruhte ettiği kızdı.. Hatıralar, ancak günü gününe kalkmış, Osmanrn sakalına yapışmıştı. Osmanın hizmetçilerinden biri çığlık 

or oe azı cı e er e taldı bir a· - Çabuk beni takdim et.. kaydedildikçe tarihe vesika mem- - Kahrolası adam seni şimdi gel:>P.r- sesini duyduğu i~in bu tarafa koşmt.:'1 
damdı: .. . . • • • baı olur. Yıllarca sonira hafızayı tirim. ve :.ıhcından kan damh,an Sevdan il; 

Akrabalan ya olmüşlerdı, yahut ta Mis Bell manastıra gitmekten vaz- öraeliyerek meydana getirilen ıey· Osman hi~ ısa1'81lmadr: kar~ılaı:ıınıstı. Efendisinin öldürüldüğü 
kendisine bar olmıyacak itadar mürel- geçmişti.. Noel ile düğünleri mevsimin ler hatırat sayılmaz. - Bana bak Mehmet., baban senin nil :ı:.nh;:.no:.: adam bir lfLhzada hu a.:amı 
fr:. idiler .. Her işten anlar bir uşağı en şayanı dikkat bir hadisesi oldu.. Zamanla his, fikir değifİr, muha bu hareketini ıörseydi seni nasıl terbi- yere devirmiş ve öldürmüş. arkadaşla· 
vardı. Yirmi yedi yqında ve kadınların Bal ayından sonra Noel genç karısını keme değişir ve her §eyden fazla ye edeceğini bilirdi. Baban senin verin- rından birinin öldürüldüğUnü gören 
nazan dikkatini üzerinde tophyabile- maliklnesine götürdü.. kıymetli olan samimiyete bozgun- de olsaydı bu sakalı böyle yakalamaz. Kutc;:re hemen geri dönerek bu a .:amı 
cek kadar yakı ıklı idi.. Sıhhatine ise Dairelerini gezerlerken sıra yatak luk gelir. Sonra, hatırat neıreden· dı. yere yıkmıt ve kellesini keemiştl. 
hiç diyecek yoktu.. odasına gelmişti. Miss Bell ellerini çır- ler tarihin büyük mahkemesinde Mehmet cnap verdi: Leyla hemen onun kılıcını alarak ona 

Ote1in temiz koridorona girdiği va- parak: fahitliğe çıkmıılar demektir. Doğ· - Babam diri ol'?ydr ~nln yaptık- hücum etmiş, takat Kuteyre kaçmak is 
kit fikrine yalnız bir şey hlkim oldu: - Ne g(i7.el ! dedi ... Fakat bir şey ho- rudan ayrılmamak boyunlarının lannı yapmazdı. Senın sakaun_ı tulnrnl. temiş, LeylA ona yeti§erek kılıcı onun 

Hayatı kapkara görüyordu .• iyi bir şuma gitmedi.. Keşki aynalı dolap ka- borcudur. Bu hakikat, belki kendi- tan ne çıkar sana ~aha bet.:rıni. y:ıpıı.- ensesine saplam~ ve hu katil de yere 
daire bulamamıştı. ŞotörU tahammül pının karşısında olsnydr ... O zaman ya- lemin, belki sevdiklerinin belki ve- cağım. btersen .senı Mua'riy •1.?rt .. , tb- yu, arlanmıştı. Naile ile Ommül Benin 
edilmiyecek kadar aptaldı.İşin en fena- takta yatarken içeri kimin girdiğini gö- linimetlerinin, aleyhinde tecelli e· nl Amirlerin gehp t.~ kurtar<ııınlar. henüz içerde idiler. Leyla da içeri gir· 
sı: rebilirdim.. de bilir. Davanın büyüklüğü buzu· Osman bir tek sozle Meh~~Jl ntağ- dL lbnl Adis Osmanm kelle ini kesmek 

"Lady n 11 d ·ı ü 'i bl k _ Noel bir ay evvel Hotel Royal deki runda §ahıaların fedasından çeki- ldp etti: istiyor, takat iki kadın kocalarının ü-
e ,, enı en m z ç r a , h . .. .. .. . ... d 1 B b k M h et, ben senden vı . k 1 b . k& dının ayni otelde bulunması idi. Hop- emsalsız a ~~~:ı goı~nun onun e can- ni mez. 

1 
-k b~nada değe _m

1
. b 

4 
ku•ı hl~ nrın.e 1 adp~n1mbış. aArd~e un

1
a ı~tlan vker· 

pn ·e r h k , h k dl landırarak gulumsedı... Tahsin Paşanın habralan hu aca ıra am ı ım, an :ı; memı~ er ı. nı ıs on an ı yor en 
' f 1~ su~ ız~ ..... ~:. ~ şam g~~ ~- Nakleden: noktada zayıftır. Kendisinden ken· fenalık yapmak iı:ıtiyorsan h1?1t de s.ına Leylanrn elinde bir kılıçla fteri girmesi 

mek ~ ake.!ıni dilş_ - :ikçe gayrı ıhtı- Hasan Şükrü di hakkında adil olması, beklene· karşı Allahın yardımını dilerim. Hay- üzerine bundan vazgeçmiş, ayağa kalk· 
yart yuzUnu buruşturdu •.. Onun naza- d h" I b k 1 • di elinden geleni yap , Le..-F ile ug~ ra.:mak istemişti. ·· .. . mezse e ıç o mazsa af a an ı· · mış "e J a ıt • 

nnda b~tun kadınlar yırtıcı bırer hay. M d ı d çin ayni sükut perdesini kullanma· Mehmedin elleri gevşemfş, Os~~nın lt'ahat dışardan Juyulan a~k s~::le~ı 
vanda., ..ıaşka bir şey değil idiler ... Bü- a en er e ması lazımdı. Mesela Hamit devrin sakalı elinden kurtulmut. kcndısı ne onı::ı buradan tir an en·d c;ıkmaşını •· 
tün bu düşünceler içinde odasına doğ- de hiçbir resmi sıfatı olmadığı hal· yapacağını şaşırmıştı. cap ettirmişti. lbni Adis kendini müda-
ruld~. Kapıyı açtı: Maten gazını haber de zamanın en büyük ricalinden Mehmet etrafuuı ~-kındr. Kıtpıda fki faa ederek buradan ayrılmış ~e hemen 

1 ata~ta genç bir kız yabyord~. y- daha ziyade nüfuz ve tesir göster- kadının urdutunu go~dfi. H.z. .osma- kaçmışb. Leyla bu adamı takip e~iyor-
zu.~ '~~ sı;,~~. saçları o~uzlanna dokul- veren hayvan mit olan Lutfu ağa ile oğlu celep· nın zevcesi koşa koşa ıçerl gırml§ ken Mehmetle karşılaştı. Ona bagırd.~: 
~~ştu .. ) uzu bir statu kadar zarif ve Japonyada rakseden sıçanları son ler kahyası Faik Beyden, dahiliye -:- Mehmet amcana ne yapryors~nı _Mehmet bu adamı takip et n ol· 
guzeldı. Bu muhteşem tabloyu hayret- zamanlarda daha fnydalı işlerde kul- müsleşarx Ahmet Refik, Maarif na- . dı~e bağırmı§, Leyi!. Mehmede iki e- dür. 
le, heyccan~a seyretti .. _So~~a .birdenbi· lann:>,ağa bqlamışlardır. zın Ha§im Pafalardan hiç bahsedil lıle ışaret ederek: . . Mehmet koc:tu, fakai. AA:Jia Qf.lu du
re .Y?nhş hır odaya_ gırdığını an~aclt. Bundan dört sene mukaddem Japon memesi niçindir? Hamit devrinde v - Dışnn çık. dışan ~ık, dıye ba van t:rJn,'\nmış ve kaÇ~\11 b. Mehmet 
A'[. nı zamanda yat~~ı~ k~rşı~-~~~~ı ay. Iar madenlerde ''Metan" gazı zuhur et- yaşamış, namus ve faziletlel"İ imti· gırmı ti. . geri döndü Te Leylayı ayakta bul~_u ... 
nad~n .... kızın kendısını g~rdugunu far- tiğini haber vermek için kanarya kuş- han geçirmit tanıdığım muhterem Odadan (ıkmak ıçfn, behane anyan Sebe oğlunun Hazreti Osmanı oldur 
kettı. _,urada yapılması lazımgelen şey- ları kullanmakta imişler. Ve kuşlarm zatlara 'bunu sordum. Meğer Lütfü Mehmet bir Jlhza tevakkuf etmeden mek i~n tayin ettiği bütün adamlar bu 
~n,·aşça kapıyı J:apayıp ~u. mahre~. di- düşmeğe başlamalarından gazın zuhur ağa, M ahmut Nedim pa!anın ağala Leyli koştu. Leyi! ~nu kolun~an tuta· hadiseye iştirak etmişlerdi. Yukarda i
)ardan uzaklaşmaktı. l'oel.11 de oyle ettiğini anhyan amele de hayatlarını rındanmıf. Pa,a ölünce, mabeyne rak Osmanm dair-:e1:°d~~ çektı. . . simleri geçenlerden başka Hamk o lu 
yaptı... ,. . • • . .. • kurtarmak için dışanya kaçıyorlnrmış. ahnmıf. Tahsin Paşa, bundan f ev· Mehmet kuzu gı~~ gı~~yordu. İkisi gı Amr, Kinann, Dubeyr, Kulsum cinayete 

Derle. ki. T.abakaı şebekıye uzenn- Fnkat kuşlarla beraber amelenin de kalade yardım görmüf. Sükut İlter. derken Leyli ona dondu. . iştirak etmişler, yalnız Mehmet~ona d.o-
d.e knlan en sabıt hayaller _kalpte e.n de- düşmeğe başlamasından bu tedbirin aile gayretinden, ister lütüfdidelik . - ~ehmet, de~i, sen Hz. Osmanı öl konmadan ve ona dokuno1acagını bıl-
rın .~arsıntılar hus~l~ getır~~lerdır. kafi ve kat'i olmadığını anhyan Japon· minnetinden doğsun, hakıızlık ol- dürmege mi gel~ın7 meden yanından ayrılmıştı. • 

- .oel bu akşam &tıyadı hılafına ace- lar rakscden sıçan lan madenlere geti· maktan kurtulamaz. Hele tarihe Mehmet, yemın ettl: Katiller firar ettikten sonra, Nane 
le :ıcele soyunurken ° uzun saçlı gü- rip tecrübe yapmışlar ve neticede sı- hizmet makıadile yazıldığı söyle· - Vallahi, hayır. Eıııkid~n onan dilş- elini bağhyarak çıktı. Hasan ile arka-
::clden ba~ka hiçbir şey görmüyordu.. çanlann ":Metan" gazının zuhur edece- nen bir hatıratta bu gibi kuıurlar manı idim. Onu öldürmek _ısterdim. Fa- daşlannı çağırdı. Hz. Osmanın kan için 

* * "' ğini daha evvel hissettiklerini anlıyarak büsbütün göze batıyor. kat hemşirem beni men_ettL J~en ~ ona de yüun cesedi yere uzanmı§b. Hasan 
. Ertesi sabah kah,·altıya inerken ga- kanaryaların yerine sıçanları ikame et- ~ söz verdim. Fakat bag?n z. man bu manzaradan tedehhüş etmiş, 
n~ bir üzüntü i~~~de ~di. ~kşam yanlış- mişler. Du sıçanlar madenlerde muhiti bana ~a~aret etti. Benım on~ olan hu· _Teyze bizi niçin buraya çağırma-
Jıkla ziynret ettıgı daırenın numarnsınr daire şeklinde gezmekte ve gnzın zuh1ir sume.tıı~ıı tazeledi. Ben de ~ır ara.Irk dnuz. Biz aşağıda döğüşeceğimize bu-
a~~~ğı ı.: :ıutmuı;:u. Fakat o saçları, o edeceğini hissedince 8 rakamı şeklinde kendımı kaybedere~ on.~ hucum ettım. raya gelip onun katillerile karşılaşır· 
yu~u, o endamı görür görmez tnnıya. ge:r.mefe başlamakta imişler. Bunu gö- Fakat gene o~un bır sozU benim aklı- dık, demişti: 
cagrndan el\lindi .. Kah,·altı masasında ren amele gu.ın zuhOr etmek üzere oJ- mı ba§ıma getırdL . . ., - Benim çı~klanmı duymadınız 
otu~rken elindeki gazeteyi açtı ... ~ahi- duğunu anlar ,.e derhal dış:ın çıkar- yaka rengİ -Fakat sen buraya nereden gırdın. mı oğlum.. 
fclenn ucu~dnn salonu kontrol et.ı. U- mrş. Bunun için Japonyada bu sıçanlar - Şu duvardan atladım... . • . - Duymadık, teyze, şimdi biz baba· 
zun saçl~. guzelden eser yoktu.. ameleyi "Metan gazı kazasından kur- cümhuriyet bayramı gUnQ - Bu senin fena maksatla geldıği..ı mııa ne diyeceğiz. .. Siz o adamın evin· 

. Mev~u salona girip çıkanları tama· taran en mühim" ve kıymetli bir va. ıta muntazam bir surette ge- ispat etmez mi? de iken 
0 

nasıl öldürüldü derse biz ne 
mıle gorec~k mükemme1:yeti haizdi .. telfıkki olunmnktndır. çen poliı mektebi talebesini - Hayı~, çUnkU daha evvelce ~e~ml~ cevap vereceğiz-. 
Bu fırsatı knçırmıynrak kapıyı tarassu seyrederken yanımda ziraat me- olduğum bır karan yerine getmyor- Kadınlar hıçkıra hıçkıra ağhyorlar-
da b .. a.~ladı.. Tayyare ile tevkif d O muş gibi görünmek istedim. .. Osmanın dı. Bu··tu··n ashap og·uııan onlarla bera· ~ t raklısı bir zat da -var ı. na : k ldU ğ ı nrım saa sonra dikkatinin zaine- (O t "t) h . d M- ö J yanına girip çıkaca · ve onu o rme e be -

1 
d 

1 
r 

d·-· · ·· 1 . . e roı ıe rın e oıy er- N d d" sordum bu .• .. tf r ag a ı a . ıgını, goz erının bozulduğunu hL etti. D ki . k t•ı· 1 b" h - e en, ıye ' cesaret edemedıgiml soyllyecek m. Aşag~ıda kalan müCsitıer evin her ta-T bu Slrad Lad n 1 . ry a eymn a ı ı o an ır ay- t ı b · d'· olı"slerden ye 1 .. b - 1 h ·· k l d"r..._ -am a y e ı yaralı bır fil • , • • a e enın ıger p - Ley ~ u soz ere enuz a ı er ı "- rafına dağılmışlar ele geçeni yagma 
gibi sallana sallana ::::.1ona dahil oldu.. dudun tevkıfınde bır tayyarenın gine farkı, yakalarının yeıil ol- memic::ken Osmanın odamndan bir çığ- . 

1 
d 

• ı k · · . 1 d - "bt" l :.- . 1 edıyor ar ı. :Noc kaçma ıçın beyhude yere .-aba- bUyllk bır ro oyna ıgı ı ıma masıdır? hk koptu. Evin her tarafmda akı!'! er ya ğ d k Be)"'& 
d n 11 d - ~ k b 1 d ki Mervan, aşa ı a çarpışır en '.J ladı. Ln Y e ogru yanına gelmiş ve tarihte birinci defa vu u u uyor. O cevap verdı' •• pan bu çığlıklarla beraber dışar a • b" d ta f dan bı"r dar-

• . 1 d .. 1 •t namında ır a nm ra ın otu:·muştu: Bu haydut cinayetini ika et- - Anlamıyor musun? dedi, gürUJtUler şıddetlenmış, av u a mu sı , . d be b nuna isabet etmiş'"~ 
- Aziıim seni görmel. istiyordu~. y k ·ıt· lerle döğU~nler bunları duyamamış- be )emış, ar oy . d 

tikden sonra, NeY- or a ı ıca bunlar erik gibi dirler, kemale :. yere yuvarlanmıştı. Dığer bir a am <>-Senin müthiş bir ikna kabiliyetin var.. J l f" lardr. . . k · · k ş fa· 
f 'k 1 etmiş ve oradan ta yaya ırar ermeden yeşil, iyice olduktan r· h d" takip •denler Osmanın oda nun kelJesını kesme ıçın oşmu .' n1 J\ızım sabit bir ı ·re sap anmış.. Rahi- .1e me ı ~ d .. t .. ğ.. ·· ören siıt • 

be m~:ıastırınn gitmek istiyor. etmek üzere bir vapur bekle- ıonra kırmızı... sından kuvvetli bir ses duymadıkları i- kat onun yere uş u unu g .. . ıca-
ı_ "d' Ü k nesi hemen koşmuş, onun uzcrınc _ Bu; ,icdani bir mes'eledir. Uğraş meKte ı ı. 1r-'" :J,q,,u, çin o:ıun içerden çıkmasını m tea rp k 

11 
.. k mek fstiyeJI 

· l" · ~ k 1 G f"k" panmış, onun e esını es mak kıir etmez. ( Detroit ) srizlı po ıı memur- hemen onun odasına oşmuş ar, a ı ı 
- Fakat o henüz bir çocuktur mek- )arından Mösyö LT. Hoffman BuJgarı•standa içerde Osman ile zevcesinin yan yana adama: .. .. kse. te öl· 

Ü .. •• • • •
1

1 oturduklannı görmüştü. Gnfiki ile - Maksat bunu oldurme ış_ a• tcbini daha geçen gü.1 bitirdi .. Sen yan· ç motorlu bır Ford tayyareıı ı e •r S d l\f h d" b. ,,,_Y du .. rUnüz. Onun kellesini kesmek ise . . n kü "k ı • b . • • ""uteyre ve ev an e me ın ır r- k 0-Jış nnladın azızım. en çu uzımoan şe rı mezkurdan yarı gecede Bir Türk Hanımı intihar ettı yapamadığını anlamışlar, hemen içeri yıptır, demiş ve Mervanı ~ıyara tı· 
bahsediyormuş. "Diana" dan Noel kur- harek~t eder.ek teyyaresinin fe- Teşrinie\·elin on sekizinci günü bir- dalmışlar, bir söz söylemeden onun ü- dasına götürmüş, oradn onun yara~=ak 
tulmak için istiacnl etti. nerlen sayesınde S saat bir çey- kaç arkndaşile beraber vapurla Som- zerine hilcum etmislerdi. Gafiki elinde nı sarmış hu sayede Men·an muha .. btı· 

-Elimden geleni yapanm Lady .Beti ~ k t 1 t LeyJanı•· 
dedi ve elini uzattı. rek :ıaman zarfında Nev - Y orka dan Libre i mindeki nahiye merkezine taş:dığı bir demir parçasını Hz. Osma- bir ölüm~en ur u muş .. u. ·uerle döğiiŞ 

-vasıl olmuştur. giden Lom eşrafından Hüseyin Hacı nrn başına indirmiş, Osmanın başı yani l!ası Yezıt, Mervanın mufs• .. .. -ek is· 
• '\ • ki O t"' - ·· ·· ·· ek ona hos gorun ... Noel akşam yorgun Te mahzun bir Bu seyahat trenle yapılmış olsay· Hüsko Efendinin refikası Sabiha H. mış ve kanlan fı kırmıştı. Gafi , s- ug~nu gorer . :o faknt re 

halde oturmuş dnnsedenleri seyrediyor· d 14 at ıfirecekti. Mumaileyhin Libre iskelesine inmiş ve vapurun, yolu manın önündeki büyük mushafı ayağı t~~ış,. o da kaYgaya karışmı~a01ış, 'fe• 1 
sa . na de\-nm etmek üzre hareketiı.i mütea ile tepmiş Osman ile katilleri arruıın- dıgı bır darbe onu yere yuva tı ]Jut11' ::~d~:r sesin onu çağırdığını duyunca mü~aaa.latından bırkaç ıaahonra kıp, kendini Tuna'ya atmıştır. iskelede daki bu maniayı atmış, Kuteyre, Sev- zit b~r daha gözünü. açaı_na;ı;~ ı,e1l~ 

katıl bır Bankada yakalanmJfbr. hazır bulunanlardan birkaç erkek kur- dnn elindeki kthçlar ve demirlerle o- Leylaya haber verdıklen zd· ~ · bU odıt 
- Noel seni anyordom.. 1 d . 1 k d" · b ba de ıgı ır 

Tayyarenin yardımı o maıay ı tarmak mak adile derhal 'l'una'ya atıl- nun üzerine atılmışlar, her bıri onu vur sene erce en ısıne a di i 111ııt11 Eski bir dostu şen bfr tavırla yanma N il ··th" - ··z vaşı dökmekten ken n 1~,-. oturmuştu. haydut her halde polisin pençe- mışlnrsn da ölüsünü çıkarabilmişler- muş, odada hulunan a e mu ış çı~- ma go _- . . da ölütttÜ Le> 
_Seni "Mis Bell,, e takdim edeyim. ıinden kurtultLUf olacaktı.. dir. Esbabı in_tihar anlaşılamamıştır. hklarla~timda~tmiş, fakat onun buj~~~tL_ l~dm_bu sıra [Bitmedi] 



·P.1!!'!!!1!!!!1!!!!!!!!!11!9111!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~-~......_..-!"~~"'!""""'~~!""!!!!!~~-~-'!""~~~~'!!'!!"!~ S - V AKIT 2 Teşrinisani 1930 

( HARiCi H ABE 

Bugün Habeş imparatoru 
taç giyiyor 

Merasimde hükiime timizi Mııır sefirimiz 
temsil etmektedir 

Yeni imparator 

RLER ) 

Yunanistanda 
Pangoloı ile erkadatlaı-ı ıcıın 

fevkaltde bir ır.uhakeme 

tetkll edildi 
Atinı, I (Apo) - Bir darbe! hükO· 

met teşebbilsilndn bulunan M Panp· 
los ile rüfekasının isticvabı için fev· 
ka11de bir heyet teşkil etmiştir. Mukuf· 
lar hiyınet vatınive cUrmile müthem· 
dJr. Ccneral KondÜiı, Pıngolosla teşrik 
mesai ettiği hakkındaki iddialan P~ 
testo ve tekzip etmiştir. 

Pangaloaun fırıldOı 
Atlna, 31 ( A.A [ - Pangalos le· 

hine yapılmak istenilen hırekel üzerine 
icra edilen tahkikat Atinada mevcut 
askert km·vet ubltan•ndan bir tıkımı 
ile bazı siyasi ıdamlann meselede met· 
hıldar Olduklannı meydanı çıkarmıfUr. 
Maznunların cümlesi muhakemeye veri· 
Jeceklerdir. M. Pangalosun hakikaten 
1925 senesindeki tıhrlk&tın tekrarını 
kolay 7.anncden zabitlerden mürekkep 
bir gurupun başında olduğu da anla· 
şılmışttr. Gerek Atinıdald e.skerl kıtta· 
un ve gerek eyaletlerdeki k.ıwann or· 
du ile hiç bir milnasebetleri olmıyan 

Selden sonra zelzele! 
Zavalh ızmirin heyecanı 

ediyor devam 

-

Habeı imparatorunun tetviç fından .ziyafetler verilecek balo- bu bir kaç harisin projeleri bıkkındı ., .,, 
resmi bugUn icra ediJecektir. Jar tertip edilecek ve resmi zerre kadar mahlmıtlan yokrur. Son haber f pre tertibat alınabilirdi. ÇOnkO 
Medeni dünyanın hemen hemen kolsiller yapılacaktır. Halk nefretle kartılıyor Ankara, 1 {Vakıt) - hmir yalnız burası değil blltlln ıehir· 
her devleti bu merasime iftirakc Tetviç bugün aabah saat yedi Atin'.!, 31 (A.A.) - Muhtelif halk feliketi hakkmda alınaoyeni !erimiz ıeYki tabii ile teeuDı 
karar vermiı, evvelce yazdığımıı: buçukta baılıyacaktır. tcşkilAtı Pangalos lehine yapılın hare· tafsilAt çok elimdir. etmit ~ehirlerdir. Son senelerde 
vecbile merasimde bükümetimizi Saat sekizde Habeş Kıralı keti lnfia ve takbih ile ka11ılıyın bir lımir cıvarında denize akan yapılanlan iıtiana edilirse ıehrin 
temsi l etmek il.zere Kahire elçi- takım tıkrirler kabul etmiş ve şiddetli Moloz çayında ıular on bir mecralan iptidai ve toplanan 

tacını giyinmiş olacak, saat do- tedbirler ittihazını talep eyleml~tir. ve Gediz çayında dokuz metre 1 d k k da 
miz ~uhittin paşa Adis Abobaya kuzda sabık imparator Vilhelme 8 h . b·tı 1 ıu an iıtiap e emiyece ıııa ta 

a rıy~ za ı er yDkselmiıtir. Tufan felAketze- A f hareket eylemictir. 't it t t f d k·ı A b yapılmııbr. arl ve eoni meua· ., aı ve a ı a ara ın an çe ı en tına 3 ı - Gayet hafi ir mem· deleri ve muavenet etmek tlı:ere 
Habet hükumeti, her memle- arabaya binerek 1arayına döne· baadan alınan malumate nazaran Yu· dün hareket eden Sıhhiye ve- Iar için yapbnlan proje hennz 

ketten gelen heyetler hususi cek ve öğle iizeri davetlilerini nan bahriye 7.abitlnı Türkiye lle akte- kT 75000 r iStU yeni yapılan yollarda tatbik edi-
konaklar haz1rlanmiş bulunmak- kabul edecektir. Akıam Uatü dilen bahrt müsavat protokolundan .!.! ıra g rmOttDr. lebilmiıtir. Bundan sonra bu 
tadır. Tetviç merasimi münase- sarayda büyük bir ziyafet veri- fcvkalAde muğber olarak müsellih bir Sellerin hücumu felAketine proje her yerde tatbik edilecek 
betile yeni Habet Kıralı tara- Iecektir. isyan çıkarmağa kırar vermişlerdir, uj'nyan lzmirden gelen son tel- Ye gayri tabiiliklerin önUne ge-

________ m........,....,,...,_,ınm, ... ıııA•m••uıııınouıı ......... mm-·"'""- ,., •• ••Al =--- Mamafih bu şayia teyit edilmemiş· graf ve haberlere göre diln sa- çilmiı olacakbr. 

K B 1 
tir. Atina aJıınsı taklibi hukOmet hare· hah saat sekizi beı aeçe bq 

Ont t kednln bastırıldığını ve biltün nıemle· • Zırı .. mlktırı e en kette sUkGnet hükiimfcrmı olduğunu saniye ıilren oldukça tiddetli Poligon deresi lb:erindeki k6p-
blldlrmektedir. bir de zelzele olmuı ve halkta rü, Hilil köprllıü ve lılabane 

[0.ı tarafı bfrinci sahifemizde] Kont Şaki bundan sonra kont M· Vanizeioa ne diyor? heyecan husule getirmiştir. De· köprtıstı ile Kemerdeki ıon ya• 
Betlen 14 te Maçka Macar ıe- Bellenin seyahati ve M. Veni- M. Venizeloı darbei hükOmet teşeb· vamından korkulan zelzelenin pılan k<SprOnOn ayaklan ye Vezir 
faOetinde ıerefine verilen öğle zeloala Ankarada buluımaaıoa bilsil bıkkındı sorulan bir suale cevı· tesirile esasen ıelden harap o- klSprOıO kAmileo ve şehrin muh· 
yemeğinde bulunmuıtur. Peşte atf edilen manalan katiyen tek- ben bunun ehemmiyeti haiz blrşey ol· lan evlerden bir kaçının daqı- telif yerlerindeki dlSrt l:illyük 
•efirimiz Bf. ile vi"iyeti temsil zip etmif, ve ismet paıanın ilk madığını söylemiştir )arı ve duvarlan yılcılmıthr. '- d k b 1 ıımııı•ımımmınunımınuıııııııuııııııınımmıııııı1111,....,_mıınım1111ıı1111u- Vıkılmunıa rüı:airın da yar- a6prU e ıımen arap o muş-
eden reımi zevat ta ziyarette f1rsatta macariıtanı teırif ede- ile meşbu bir hava içinde cereyan et· • tur. Şehrin milnbat kıımandaki 
haı:ırdılar. Doıl ve kardeı mille· cegını vadettiğini bildirmiştir. miş olduğunu kaydetmiş, iki memleke· dım ettiği bu eylerin adeti 39 mecari ancak nçte iki nisbette 
t . B k k d K t B ti dü k U al"'kadnr eden ı·ktısadı· ve sı· ....... _t bU· kadar tahmin ediliyor. ın aı•e ili geç Yakte a ar on e en n a şam, resmi u J a.. Ş h. t 1 r • moloı ve çakıllarla dolmuştur. 
tehrirni:ı Macar Kolonisini kabul merasimle teıyi edilerek 18,55 te tün meselelerin inceden inceye tetkik e ır em z enıyor S 1 da k t h 

ve tamik edilmiş olduğ'unu ve bu mil· lzmir belediye5İ ıehrin temiz- on uman ar par eye 8 
-

etmiş, bu arada kendisine refa- trene raptedilen huıusi vagonla Iakatlann iki memleketin hükumet ri· lenmeıi işini mllteabhitlere ver- vil edilemeyen ıoseler, bilhassa 
kat eden matbuat mUdUrü Kont Peıteye gitmişti. d v h 11 t d k' 11 t cali arasında tam bir fikir ve nazar mu mittir. Yapılan bir istatistiğe aö- ag mı a a ın a ı yo ar ama-
Şaki gazetecilerle go .. rUım·u· • , Ba•· Kont Betleo, Bulgan kralının t ld w • k t • h b. b 1 • · ti ., ., tabakati mevru o uguna daır u,·ve · re yalnız lımirde sellerin getir- men arap ır a e gırmış r • 
•ekil, tahriri beyanatını vermiş izdivacı dolayısile ve Parlamen· U bir intiba M~ıl etti~ini beyan ettik· d' • 1 k k Tepecı'k, Kahramanlar, Şehitler 

ığı, mo oz, um, çamur ve a-
ve demiştir ki: toya vaktinde yetişmek üzere ten sonra demiştir ki: lki kardeş millet semtleri en fazla mutuarrır olan 

K B S f · · · b. t · i ara~rndaki rabıtaların kuvvetlendiril· yaların kaldırılmaıı için 1350 a-
- ont etlen Gazinin şahsi- o yaya zıyaretmı te ır e mışt r· " 1 700 "k 480 1 b 1 mahallelerdir. Buralardaki toprak · ·ı b mcsine hükumetleri tarafından devam me e, yu , e ara a a-

Jeb hakkında çok müteheyyiç Başvekı İn eyanatı edilmesi pek tabiidir. nna ihtiyaç vardır. binaların kAffeıi yıkılmış ve bir 
idi, Gazi Hı. leri de miltekabi- Kont Betlenin beyanatı berveçi Kont Bethlen cenaptan, Yunanista· FelAketin sebebi çoklan da maili inhidam bir va· 
len kendilerine iltifat ettiler ye alid ·r. nın en mUtehayYlz devlet adamı olan Dünkll posta ile gelen lzmir :ıiyet almıştır. Yeni teş~il etti· 
çok hararetli cUmleleri ihtiva Baş\'ckil cenapları, her şeyden evvel M. Venizelosun Türkiyeyi ziyareti za. gazeteleri facianın tafsilitile do- ğimiz 10 poıta ile tehlikeli me-
edtn bir resimlerini verdiler. 1'Urkiye'nin milli hayata ait sahaların manına tesadüf eden seyahatinin istlh· ludur. Belediye fen heyeti mfi- baniyi yıktırıyoruz. Şimdiki halde 
Kont Betlen Gaziyi halkın al- hepsinde elde ettiği terakkileri görmek- daf ettiği maksatlar hakkında bazı ec- dürü Necmettin B. fellketio se- ıehrin eski haline ifrağı için as-
kıtl b ten duyduğu derin hayranlık hissini i· nebi gazeteler tarafından bir takım hu· O 000 l 

arı Ye mu abbeti arasında fnde ederek demişlerdir ki: Hakim ve susi maksatlara müstenit '"eyn hayal hebi ve belediyeye ait zararlar j-ari 30 • ira sarfedilmeıi 
g&rüp, her ınuf halk: tarafından basiretkar reisler ile atisinden ve ken· mahsulil şayialar çıkarılmış ~~mas~n- hakkında ıu malumatı vermittir: iktiza eder. 
~e derece ıevildijfoi ne kadar disini idare edenleı·den pek ziyade emin dan müteessif bulunduğunu soyledık· - lzmir son senelerde deiil Tioırf zırıl" 

Populer,, olduğunu anlayarak olan çalışkan kanaatkar bir millet a,. ten ıonra bu kabtlden Ş.'lyiaların asıl ve 100 aıırda bile bu derece bUyük lzmir ticaret odası ıon ıeylip 
hayran olmuıtur. rasında el birliği He çalışılan her yer· esastan tamamtıe Ari 01.duğunu, T~rki- bir felakete maruz kalmamıfbr. felaketinin ticarete yapbğı tesir-

Bu ziyafette nadide intibalarla de muvaffakiyet husulü muhakkaktır. yeye vaki oınn scyahntınin hiç kimse B'lh h ı·f d 1 · b. feri tesbit etmiş ve don bunu 
l Bu sözlerden sonra Kont Bethlen 1'u"r· alevhine müte"eccih bulunmadığını, bu 1 aeaa mu le 1 ere erın fC ır •Yrı ıyorz. Dün akıam (evvelki J d h'l' d d · d•kttl · fe ıehrimiz ticaret odasına bildir-kiyeyi gayelerinin tahakkukuna doğra ziyaretin iki millet arasında elyevm a ı ın en enıze o u mesı -

1611) y alova civarında Oarban götürerek en doğru ve en müsait yolda mevcut bulunan miinasebetlerin zaruri IAkete en bUyOk bir amildir. miştir. Bu cetvele göre afetten 
fili iıaıinde bir köyde durduk. gördüğünden dolayı pek ziyde memnun ve mantiki bir neticesi olduğunu kuv- Bütün tabrikit dereler güzer- mutazarrır olan ticari emtia 
Nereden tanıldık bilmem. K6ylU olduğunu beyan etmiş, bu kanaatin ikf vetle tasrih etmiştir. gihmda olmuıtur. ıunlardır. 
l•ldi, Kont Betleni kahvelerine millet arasındaki ırk karde~liğinin biz. Kont Bethlen cenapları, Reisicilm· Bu gibi feliketlcr daha evvel- ÜzOm - Piyasada mevcut 
davet ettiler. Kont onlarla otu- znrure uyandırdığı duygulardan doğ- bur Gazi llnzretıerinin şayanı dikkat den düıünUlerek ıehirde ona 3000 çuval kadar üzüm kısmen 
!'up kahve içti. Köylüler arasında muş olmakla kalmayıp Türkiyeyi ziya· sahsiyetlerinin kendisi üzerinde pek de -"""''"""'"" ----- l • d·ı k SO 60 ret eden herkes~e isabetini teslim ve ka ;in bir tesir n intıba bıraktığını. sesi- dukla1:' kard~şçe ka~~lden ~olayı pek ıs anmıştır. zarar şım ı i . 
"•ktile askerliklerinde Macaris- bul ettirecek bir şekil ,.e mahiyette olan ne fe,·!rnHide bir kuvvet ve hararet n· çok mUtehassı~ ve mutehe>71~ bulunu- bin liradır. 
taada bir müddet kalmıf olanlar şeniyetlerden de müte,·ellit bulunduğu- rerek söyledikten sonra Macar mllJeti· >'orum. Çok iyı ve ~u,•ve~.lı hır inkişa- incir - 80000 çuval hurda 
k•rmıı birkaç kelime Macarca nu söylemiştir. Kont Bethlen cenaptan nin tazim ,.e temennilerini milli hayra: fa ~azhar o~muş. (,.an Turk matbuatı, incirin bir kıımı ıslanmıştır. Za-

ObUflular. beyanatına devamla yakın şarkta, mev- mın tes•idine mUsadif bir günde ?azı derın te~ekkürlerı.~le bu muazzam ~i~- rarar 50-100 bin liradır. 
Kont Betlen çok mlıtebeyyiç kiinl tarsin etmiş kuvvetli bir Türkiye' Hazretlerine iblağa imkan buldugun· let nezdınde ter.cuman olursa. kendısı· Tütün _ Vanti :zararın 100 

oldu. nin inkisafında Mncaristanın büyük bir dan dola}'I büyUk bir bahtiyarlık his- ne pek ziyade mınnettar olacagım. Çok 
Bu çalııkan, içgi içmiyen harp menfaa:i olduğunu, TUrkiyenin iki mil· settlA'ini beyan etmiş ve beyanatına şu sevimli Ye t~,·eccühkar olan Türk mat- 200 bir lira olduğu s6ylenmek

etcııeıini bildigv i kadar çalııma- letin müşterek menfaatlere malik bu- suretle devam eylemiştir: MiJli ku,•ve· b~atından hır ricam vardır. O da be· tedir. 
ı lunduklan yerlerde en kuvvetli bir sulh tin daimt surette artmakta olduğunu nım şahsıma karşı göstermiş olduğu Buğdey - Kasaba ve istss
d1111 da bilen köylU karşısında ve siyasi muvazenet iımiJi olarak telak- ve bir ~ok terakkiler temin ettiğini hay dostluk n muhalfLsat e ederinin aynı- yonlarda 16000 çuval arpa 8000 
duyduklarını tariften acizdi, ben ki edilmesi icap ettiğini hiç kimsenin ranJıl,la görmek imkanı tahakkuk eden nı Macar milletine de göstermekte de- çuvJI buğday 50 bin okka pa .. 

e Byleyim. Sonra otomobilimiz inl<fır edemiyeceğini Hih•e etmiştir. miJJi bayram gilnü mUnasebetiJe Y~· vam etme i~.ir. Kalbimi.~e pek yakın °· muk çekirdeği fazla miktarda 
tene bir yerde durmuıtu. Kont Betıen cenaplan, lsmet Paşa pılan ihtişamlı mera~im esnasında n lan ve en yuksek ve mumtaz devlet a- 1 8 U tü y ku 25 30 Uz '-ta b. k Hazretleri ve Te,·fı'k Ru .. ~tu·· Beyefendı· bu merasimin rer~evesl irinde Türkiye- damları tarafından yardım gören hu1 b~rar]' gdrm ş r. e nu • •a ır aç kimse çalııı- . :. l: l: l: d R 1 . •11 . b be rl k ı· h ın ıra ır. Yorla d H b ıle kendisi arasında \•ukubulan teatil .. ; yeniden tanzim ,.e ten ik e en e sı- mı etın azan şe ' UV\'e ın emen[ P . r ı. emen i:ıe iki Oç kız ~ etr ol N ft d k y ki efkardan pek ziyade memnun kaldıfl· cümhur Hazretlerinin yüksek siması hemen fevkine çıkan gayret ve emek- :-- , e san ı atın ••je :~tı Ye çiçekler verdiler. Bu nı, hu müJiikatlnnn iki miJlet arasında· çok daha büyük ,.e kudretli bir hal ,·e !erinin semerelerini göreceğine kat'iyet 55- 65 hın hrahk petrollarını 
b l 8 1

" tayanı hayret. ve rikkat ki münn ebetlerin bariz \'e farik sıfatı· şekil iktisap etmiştir. Türk millet ,.c ,.e memnuniyetle kani olarak memlel<e· sular alıp pötürmüştür. 
u duk." nı teF.<il eden derin n kuvyetli doetluk hükumetinin bana karşı göstermiş ol·1tinizden ayrılıyorum. Oda •imdilik zarar k-. ~ ye ununuo 



Büyük Millet Meclisi Açıldı 
~~~~~~~--~~~~--------------[ U el taralı 1 inci •auılamızdadır] yat ve fnkipfını tehdit etmiyen adilane ve idari tedbirlerin inki'8fını fırkala-

ve cümburivet ordu Ye jandar- ve amell bir sureti tesviyeye raptı için rın bizzat ittihaz edet'ekleri salim ve 

931 Bütçesi 
~tillct Meclisine tevdi 

edildi 

SPOR 

Stadyum bu sene 
yapılacak 

1 

masının iftihar edeceğimiz dira- cümhuriyet hükOmetinin hüsnü niyetle musip hareketleri göstermiş olacaktır. Ankara , 1 ( T eıefon ) - 93 l 
ı rf ı esi tab'ld' Emanet bütçeye 40 bin lira 

yet Ye ceHretine bkrçluyuz. mesa sa e • 1 ır. Memleketin mukadderatında yegane bütçesi Mecliıe tevdi edilmiı-
Bu yüzden şehit olan vatandaş ve 88 • Ticaret muah~elerinin müzakerele- salahiyet ve kudret sahibi olan B. M.1 tir. Yeni ıene bütçesinin ve- koydu,hükOmet de 40 bin 

kerlerimizfn hatıralannı hürmet ve min n hemenüneksebenyetle neticelenmiştir. Meclisi bu memleketin intizamı için, da ka!etlere Y«:rilen tahs'sat itibarile lira veriyor 
netle )'&dederim. Ordu ve jandarmamı· Ticari m ase tlerin genişlemesi için hili ve harici emniyet ve masuniyeti için Belediye stac! r om 'çin büt-
11 idare edenlerin asgari külfetle vata· sarf edilen gayretler memleketin iktısa- en büyük bir zamandır. tevziatı şöyledir: ceye 40 bin !ira lı.oJ muştur. H:ı-
•• gaileden kurtaran tedbirlerini, feda dl ildşafına şüphesiz medar olacaktır. Büyük milli dertler şimdiye kadar Vcktlctler Lira ber aldığımıza göre hüldimet de 
klrbklannı ve vazife başında bulunan MUHIM HADiSELERDEN BiRi ancak Millet Medisinde şifa buldu. ~leclis hutçcsi 9,305.449 40 bin lira verecek ve stad" o-
mUlldye memurlanınızın gayretlerini DAHA.- Atiyen de yalnız orada kat'i tedbirleri· Riyaseticümhur bütç~si 324,722 J 

teşekkürle zikrederim. Geçen senenin mühim hadiselerinden ni bulabilecektir. Dh-anımuhasebat bütçesi :-oı ,582 mun inşasına ba~lanacaktır. Ya-
Ge~en hadiseler eünihuriyetin kuvve biri de Sivasa şimendiferin vlaıl olma· Türk milletinin muhabbet ve merbu· RaşvekAlet bütçesi ı,020,774 kında sporculıtr ve mutabassıslar 

tial, resanetini bir daha göstermiştir. ~dır. Bu kadar müşkülat içinde vata~ı tiyeti daima Büyük Millet Meclisine Şurayı Dc\'let bütçesi 218.7 34 belediyeye çafırılarak bu husus· 
ea hadiHler vatandaşların her türlü hır misli daha genişletmeğe ve kuvvet- müteveccih oldu ve daima oraya müte· lst.:tistik U. müdürlüğü bütçesi .58,568 ta mütalaa'arı alınacaktır. Stad 
aaadet ve huzurunun ctimlmrl.ret ka- leştirmeğe medar olan bu eeerin müs- veccih olacaktır.,, Diyanet işleri bütçesi ;'33,322 için ilk batıra gelen yerler Surp 
nanlanıula ifade olunu milli birlikte takbel Ttirk nesilleri tarafından tük· NUTUKTAN SONRA Maliye \'eklleti bütçesi 14,059,349 A 

h 
· ı d o gopta Ermeni mezar'ıgw ı, Çn· 

mın•emi~ bulunduğaau, yatan ancin· ran aya olunacağına eminim. Nutuk hemen her cümlesinde fiddet· üyunu umumiyei bütçesi 27,193,635 
de hlcbir iğfnl ve tahrikin olmayacafr. HARiÇLE MtlNASEBETUJIZ li alkışlrala karşılanarak 25 dakika de- Gümrükler U. M. bütçesi 4,893,538 kurboıtar, Yenibahçe, Lang.ada· 
nı da anlatmıştır ümidindeyim. Muhterem efendiler, jvam etti. Gazi Hz. nutuklarını irat et· Tapy ve kadastro bütçesi I,213,028 ki arsalardır. Tetkikat buralarda 

IZ•IRIN UCRADICI FELAKET Harici siyasetimizde sulh ve iyi mü- tikten sonra, ay inalkıtlar arasında sa· DahiliJ'e vek4leti butçesi 4,482,' 44 yapılacaktır. 
Bugflnlerde tzmirde hadis olan RY· nasebet gayesi samimiyetle takip olun- londan çıktılar. Posta \'C tel~af bütçesi 5,572.~85 - ---·-----

llptan çok müteessir olduk. insan ha· maktadır. Umit ederim ki beynelmilel· KAZ/lfl Pf. TEKRAR REiS OLDU F:mniyet umumiye biitçesi 4,422,464 l::M. Y. ıatın elıme tıeye1 1 
,atmm uğradığı uyiat ve elemler tees- münasebetlerde dostluklara vefakar o- Hasan Bey (Trabzon) tekrar kürsi· t..;mum jandarma K. bütçesi 8, l 98. ı 49 irAnlr rı 
alrlerlmfzi bilhassa teşdit etti. HükO· lan ve hiçbir milletin aleyhinde bulun- ye çıkarak: Hariciye \'CkAlcti bütçesi 3,671,959 
metçe icap eden tedbirler ihtimamla •· mıyan açık ve salim meslek ve zihniye- _ Meclis riyaset intihabatı yapıla· Sıhhıye vel.Aleti bütçesi 4,420,266 
lmmaktadır. timiz gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır. caktır, dedi. Arayı tasnif edecek meb- Adliye veklleti bütçesi 7,456,264 

iKTiSADi iŞLER Hariciye vekilimizin büyük komşu- uslar kura ne seçildL Bu reyler topla· ~a~rif vekAle.ri bütçe.si 7,695,209 
Geçen s~ne zarfı~~a. mücadele mec· muz ve dostumuz Sovyet Rasyaya olan nırken evveli Ağaoğlu Ahmet Beyin ı. ~afıa veUletı. bü~~esı. 31,373,740 

bariyetinde bulundugumuz bir btiyük ziyaretlerinde ıördtiğii sammil kabul mi çıktı. Bu, mecliste epeyce gllilıue- ı~tısat vekaletı b~tçesı 10,082,534 
hAdJae de milli para buhranıdır. Bahra bizi- mütehassis eyledi. meleri mucip oldu. M Müdafaa vekaletı kara bütçesi 50,54~.412 
nı karşılamak içyin alınan tedbirlerin iki memleket münasebetlerinin sağ- Tasnifi ara neticesinde 249 reyden • • hava bütçesi 1,153,980 
labetl tahakkuk .etmiıtir. lamhtt bu vesile ile de tezahür etmiş 239 rey ile Kbım Paşanın tekrar mec· .. . • de.~iz b_ütçesi 8,297,940 

Her şeyden mühim olan esas lktısa· oldu. Bu cidden memnuniyeti mucip lis riyasetine intihap edildiği tebliğ o- Askeri fabrıkalar butçesı 3,901.431 
dl noktai nazardan milletin uyanıklrjl bir hadisedir. lundu. s. Fırkanın riyaset için göster- Harita U. ı.nüdürlüğii bütçesi 660,000 
n U.dtsinin yaşamak hakkına itiıaa- Kompmuz ve dostumuz Yunanis- diği namzet Karahisan tarkf meb'usu Bütçe ma~raf yekOnu 204,640,365 
•dır. M~lls ve hUkOmet tarafınd~ alı tan başvekilinin ve hariciye nazınnın Emin Beyin on rey aldıfı anlqıldı. Bütçe varidat yekOnu 204,657,000 
- tedbırler bilhassa bu. esuta bırle· Ankarayı resmen ziyaretlerini hususi KAZIM Pf· f'ı/IN BEYANATI Bu aene maliye veklleti ver-
F• . . ltir memnuniyetle zikreylerim. Bu netice üzerine Kazım Pf., alkrt- giler üzer;nde tedilit yapacaktır. 

Bugü~ ıçınde bulu~duğumuz vaziye- Türkiye ile Yunanistanın yüksek lar arasında kürsüye çıkarak ıu Htku Bu meyanda: 
ti mali, ıktısadl tedbır ve ihtiyatlarda menfaatleri biribirine zıt olmaktan ta- · t tt' • · • ı tti ıra e 1 • Arazı vergısınden 1 4000 000 
dikkatle devam olunmasını cap . e r· mamen çıknuftır. Bu iki memleketin .. _ B. M. Meclbıi Riyasetine beni in· ' ' 
mektedir. . samimi dostluklara kendileri için emni· tihap etmenizden dolayı derin bir ta· Musakkafattan 755,000 

Efendiler, bilhusa zırat memleket- yet ve kuvvet görmelerinde isabet var- hassüs ve haz ile teşekkür ederim. Tev- Gümrllkten 8,800,000 
lerde hisaolunan ci~fiimul iktıaadl dır. di buyurduğunuz bu şerefli vazifeyi bi· Muamele vergisinden 6,000,000 
bir buhran vardır •. Bu buhran tabiatlle iki eüınhuriyet arasında açılan yeni tarafbkla ve dahili nizamnameye riayet lira tenziJAt yapılmııtır. 
bizim memleketimıze de temas etmiı ve devrin yeni aalannı ahde rapten ve- ederek yapacağım. Ancak bu suretle iti· 
afn"lıtını hissettirmiştir. rtikalar yüksek tasvibinize arzolunmuş·ı madınıza layık olacağımı tahmin edi· 

Da sıkıntı kal'flsmda eınealsiz tah· tur. yorum. Sizlerin de vazff emi ifa ha'3a· 
ribattan, T~. kura~ ~nelerd~n sonra va· Macaristan ile aramızdaki eski ve sunda bana yardım edeeetfnlzden em;. 
tammızın goeterdiğı hayati) c; t ce tabaın tecrübeli ttoetluk, barekilfnin resmi zi- 1 alm. 
mül ueak Türk millethain b~yeeiacle- yaretile &aiii demmi7el ve kıymet al-ı "YEN/ rEIS VEKiLLERi 
ki HdrefJ ft B. M. Meclfsinm tedbir· dı. Memleketlerimiz arasındaki iyi ve · . . 

el 1 be 1 • h 1 bil" Mtiteakıben nyaaet divanı ve ıdare 
lerin eki sa t e ıza o ana ır, sene- samimi mlnasebetlerin mütezayı" den in 1 · · · 

,__ dbi ı i ti 1-.1 k" ıeyetı ıntıhaplan yapddL 
lerdenueri alınan te r er n m Mıe 1 kipi etmesi memul ve matlubumuz-
.ene daha geniş mikyasta ihtiyaç var· dur. Halk fırkası namzetleri CUmhuriyet 
dır. Gayet tasarrufkArane bir idare . Halk f ırkasr grubu, sabahleyin aaat 11 

1 h si blitu 1... Milletin muhterem vekilleri! de toplar.arak meclis riyasetine mütte 
tarzı resm ve usu n muame •· Adli .uz · 1 f l" ti · l d tımıza bakim olmak h\zımdır Bunun ye ayas aa ıye er ıç n e ffkan Kazım Pş. ve reis vekilliğine Ha· 
içindir ld hükQmet bütçeyi U:ühım ta· n~ın emniyet ve haysi~eti~i, .cü~hu- san (Trabzon) ve kltiplfte Ruşen Et-
•-- fi k ı•-- takdi et- riyetin e888at ve mevcudıyetinı, hükıl·ı ref Beyleri intihap etmiştL 
--rru ar yapara mec mıc m i · iba · ·· itti met n ıt r ve nüfuzunu mudnfaa yo- Neticeye göre reis vekilliklerine 231 

Yeni poHa kanunu 
hazırlamyor 

Aakara, 31 - Emniyeti umu
...,_ ........... ,..., peltwOlı .. 

nunu ve nizamnamesinin proje· 
lerini Jı.zırlamaktadır. 

Romanya aefareti bina 
yapbnyor 

Ankara, 30 - Romanya bilkô· 
meti, Ankarada Kavalclıderede 
bir aefaret binası yaplırma&c için 
arsa almaktadır. 

Cümhuriyet hayramınt 
tebrik 

m v:~erde mUfredatı malGmunuz o- lunda :eni bir imtihan g~irdl. Bunu rey ile Hasan (Trabzon), Refet (Bur
lu tadillt ve ıslahat hem mükellefi ehemmıyetl~ lpret etmek ısterlm. sa), ve Nurettin Ali (lstanbul) Be~'~ 
tchvia etmit olacak, hem de bilhassa ~dliyemizin .emin .oldu~muuz ~sek rin intihap edildikle~ anlaşıldı. S. F. 
ikbaadl kolaylıkları temin eylemiş bu· iktıdan sayesınd~ır kı cümhurı~et nın reis vekilliğine gösterditi nan~et-
lunac .. · hr mukadder tekAmillunü takip edebıle- ler Ağaoğlu Ahmet, Naki ve Hay•Jar CUmburiyet bayramının yıl 

Mu.amel.e v"rgil"rı' üzerindeki •---v· cek ve kirli şekil ve klsvede tecavüzlere Beyler, onar rey aldılar. 
"' "' ..... ka ta d h k k d6a0mli mDnasebetile ltalya, 

nırlar tah•isen bu cümledendir. CU•· rşı va n aşın u u u~u, m~mleke- YENi KATiPLER 
huriyet merkez bankasının tesiei " his tin nizamını masun tutabılecektır. Kiltipliklere 'JZ1 rwr ile Raten Et- Efgan, Iran, ve Irak hllkQmdar-
ee senetlerinin vatandqlara arzı pek YENi FIRKALAR ref, Süreyya, Azmi ve Haydar Rtlttü lar1 Gazi Hz. lerine birer tebrik 
)'&kındır. Aziz arkadaşlar! Beyler intihap edildiler. Karii fırkanm telgrafı çekerek beyanı tebrikit 

Me•leketln hem mali, hem iktısadl Slyul hayatımızda yeniden frrkala- kitip namzetleri Galip, Refik laman, etmitlerdır. bUytk bir vasıtası olacak otan bu milli nn sahuru memlekette belediye intihap İbrahim ve Senih Beyler de onar l"f')' a· l•••••••••••••••t• 
mleeeeseye vatandaşlann fikrf allka larma tekaddüm eden yakın günlerde labildiler. at. 8. Darülbed•J• temaıllerl 
sU.tereeeklerine şüphemiz yoktur. vukabaldu. Bu mfiaasebetle dikkate '8 YENi iDARE HEYETi 

Osmanlı bôl'çlannm memleketin ha· yan safhalann §alıldi olduk. idare heyetine Fikri (Biga). Neı•ip Bu akşam 
Da mlf8hedelerin verdiği tecrübe- Ali ve Falih Rıfkı Beyler 233 re· I~ in· aat 21;30dı ISTlllDUL BELEDiYESi 

350-500 bin lira ar11ında oldu· 
ğunu ye hakiki vaziye\in on gün 
aoara belli olacağını ilAve et
mektedir. 

Muhtallf yırdi,,.ler 

Seyllpzedelerin Etrefpaıa tll· 
lüJik mıntakaI.nna telcıifi deYam 
etmektedir. Hillliahmerin iaıe 
ibate ettiği fellketzedeler 1000 
ldıiye baliğ olmuştur. 

Tel" fon firketi 300 lira Yermiı 
bir Alman madamı da yOz kiti· 
ye çorap ye fanile tevzı etmiftir. 
Hillliabmer iki bin çift ayak
kabı alarak te•zi edecektir. 

Bir ktdın cıııdl 
Bo.tanlı sahillerinde 25 ya· 

f1Dda srGzel bir kadın cesedi 
bulunmutlur. Parmağlodaki nl· 
fU halkasında 341 tarihi ile 
Hain İlmi vardı, aiyeh keaik 
ıaçlıdır. Uzerinde benekli Ye 
fantazi bir fiatan Yardır. 

Menemen cıYarında da bir 
kadm Ye bir iki ~k ceiedi 
blllaamUflur. 

lerden Ttirk milleti ctlmhariyetin baka tihap edildiler. s. fırkanm idare heyeti 
ve inkişafı i~ istifade etmelidir. Siya- namzetleri Tahsin (E~rum), raıat 
~t ~~ında kar§Jhkh faaliyetin fe- (Ankara), Rasim (Bilecik) Bey •·r d~ 
yızli ınkifaflan ancak ~tandqlar ara onar rey almıılardır. 
sında dtitman.hk husul~~e mahal verll- MECLiS YAR N TOPLANACA 
memesile temın olunabıhr. B 

1 
tih I 1 K 

Bunan çareleri fırkalar içine girebi· u n aplardan 90nra ee • pazar 
I ___ ._ ri i 1 i ı· •·--ti tesi (yann) gününe talik edilmiştir. 
~ gay sam m ve g z ı malUHI ı 

ansarlann, kanun fevkinde netice isti- LtJNKtJ MERASiM SESLi FiLME 
yea emel sahiplerinin btitün milletçe ALINLI 
menf ar görUlmesi ve bir cümhuriyet Meclisin ktl§at merasimi ve Gazi Hz. 
esası üzerinde çalışan fırkalarca bu gi- nin nutuktan sesli filme alındL 
bilerin faaliyetlerinden uzak kahnma· GAZl'NlN NUTUKLARI ISTAr· 
•dır. BULDAN DINLENlLEBlLD 

Memleketim.izde kalem hürriyetini de Meclisin küşadı merasimi ve Reisi· 
demokrat bir ıdareye il.yık vekarla kul cilmhur Hz. nin natuklan §ehrimizde 
lanmakta daha dikkatli bulunulacağını kuvvetli radyo makinesine malik olan· 
tim it ederim, lar tarafından sühuletle takip edilebil· 

Hürriyet suifstimalinin tevlit ettiği miştir. 
birçok f ellketleri çekmiş olan bu mem· 
lekette bu dikkate bilhaua lüzum oldu
tu kanaatindeyim. 

Muhterem efendiler, 
UçUnctl B. M. Meclisinin f •Y1z1l ve 

vatanperverane f aaliyetf bu devrede hl· 
tam bulduktan sonra yeni intihabata 
geçeeetiz. 
~ tetrilbeler gelecek fntihabatta 

vatandq reyinin emniyet ve masuniyet 
le tezahlr etmesini temin için kanuni 

Doktor 

Hafız Cemal 
Cumadan maada her gUn 8ğ

leden sonra saat (14-16) de ı.. 
taabulda Divan yolunda 118 nu
marala bunal kabinesinde ha.t
taf anırı kabul eder. 

latanbuJ: TeL 2398 

Topaz 
4 Perde 

Yazın: 

M. Pagnol 

'erceme eden 
ler: t. Galip 
H. Rasim 

~~ m ~~ 
1 1111 1 

11111111 

Bu akşam umuma biletlerde tenziltt 
vardır 

Beyoğlu beşinci icra memurluğundan: 

Bir deyinden dolayı mahcuz ma· 
rangozluga mutalik bir ıJet kurdela bir 
torno bir planiyo bir adet tc tepsi 
makine ve tcfcrrum ve kereate 5·11 ·930 
tarihinde saat dokuz buçukta Beyoğ· 

tunda orta sokakta 1 num:ıralı dükkt-
nın önünde satıl cağı illn olunur. 

• 

Ordu ihtiyacı olan 75,000 gc~ im 
heygir ,.e eı:ter nal ı 1 apalı z:ırfla müra
kasa ~ a konmuştur. lhale!'i 5 · 11 - 930 
Çarşamba günü saat 14,SO da Anhıa 

merkez satın alma komisyonundn yapı· 

1 c ktır. Taliplerin şartname almnk \'e 
tklifürini 'ermek Ü7.erie terrnatl riye 
mezkOr komi~yona mürııcaatl:ın 

* * * Çorumdaki kıtaatın on bir ay'ııc 
ekmeAi. kapalı zarfla münakıısaya kon· 
muştur. ihalesi 10· 11 ·930 razartesi gü· 
nü saat J 5 te Çorumda askeri saun ,alma 
komisyonunda yapılaktır. Samsun, Mer· 

zifon, Amasya askeri gamizonlannda şart
n• mrsi mevcuııur. Taliplerin şartn ~ mc--

almak ve teklif'erini \crm• k üzı>re ihale 
saa' inde:ı en el teminatl:ı· ile Çorumdaki 
mezkQr komisyona mürııc ·ı atlan. 

• • • 
l\lerkezdekl kıtaat ve mücsse~at ha''· 

vanatının ihtiyacı olan Arpa kap• lı zarrta 
münakasaya konmuştur. ihalesi 5· 11 930 
Çarşamba günü saat 15 te Ankara 
Merkez satan alma komisyonunda yapı· 
l:ıcaktar. Taliplerin şartname almak ve 
Uiffrierln1 vetmek üzere te2!İnatltrıle 
mezkur ı,omisrona müracaatlarL 

• • 
Harita Umum Müdürlüğü ıçın 

yüz top harita kağıdı 2/ 11/ J30 pa
zar günü - . t 14 te Fmdık:ıdt- he
yetimiz.:c •• azarbkla i:ıale edile
.:ektir. 7a!iplerin fartn:.L...c ve aü
_ıu:ıeıini heyet· ~ · :e ıö~ ve 
ihale ı:.:: · ~~ , ej[,pl -t.:rfiın&.tlaı ::e 
heyetimizd• tıffirbulunmnlan. 

Fatih salh 3 çüncü hukulc hakimli· 
ğinı.1 n: 

Çarşanbada Beyceğizde Drağ· 
man sokağında (21) No hane 
aıağıda bir oda ve ıofa ve yu• 
karıda iki oda Ye b=r sofa •e 
hali ve mutfak ve bir mHdar 
bahçeyi haTİ olup birinci artır• 

ması icra edilmit isede muham• 
men kıymetini bu'madığından •• 
1 inci artırmada (9001 lira 'an 
fazlaya talip zuhur etmediğinden 
ikinci artırmasına karar veriJ
mittir. Tahmin edılen kıymeti 
1200 lira Ye aatıı pefİD olup 
yllzde OD pey akçaıile milfterİ• 
lerin müracaatı zaruridir. ikinci 
ve son arbrma 2:i - 11 - 930 ta· 
rihine mUaadif Pazar ıaat 1~17 
de F atib ıulh 3 çOncll hukuk 
hakimliğine müracaatları ilAa olr 
nur. 

Beyoğlu S inci icra dairesinden 

Mahcuz bir alacaktan GaJatad• 
Danup hanında No. 6 yazıb•· 
nede füruhtu mukerrer kanepe 
yazıhane koltuk ve perde •• 
sairenin filrnhtu 4· 11-930 t•rİ· 
hine mUaadif sah gllnO .. at oD 

ilç buçuk da bilmUzayede .. b
lacağından yevmü mezkirda ta• 
lip olanlar mahallinde buluna~ 
memuruna mftracaat et111elefl 
ılln olunur ~ 

'Oıkudı r Hale ıtnemeııncla 
Yeni Tarzan 

Hcrıtün gündüz 3 te geceleri 1 4J 
cuma günleri 2 de 4 tc 9 da 



101 kişi ile -
7 

iktisadi bahisler f 
VAKJT 2 Tşrinıani 1930 -
lşaretler : 

- - -------
Fiat meselesi Ne idüğü belirsiz 

ekaHiyet ... 
• • • •. . ~ . .. .. . .. .. . Rumlardan bahsetmiyorum; ermeni . .. k. . J k k ~ırketın yaphgı in ,aatın fıat b~- hat ~zerıııdc lıuyul, yarmalar, _bı ~çoı~ 1 1 erden bahsetmiyorum; vahudilcı den 

Bır murte ıp 1 e onuştu larım tün Türkiyede yapılan demiryollan ın demır köprüler. \"iyadükler \"C saır ıma· bahsetmiyorum. Onlarda~1 batı~·etscm 
44 şaatı için cari olan avni tahlili Ciat for- !atı sınai:re ve akıllara hayret \"erecek .. d 1 aıı· t 1 . 

1
, - .d ... 

- - •• • J • • • • • • • sa ece., c ' ' l ) (! c crım . . en n<" ı ugu 
mullerıne tedikan hesap edılmıştır. mıktarda kaya hafrıyatı ıle beraber en 1 1. . 1 11 . t d b 

1 
d' 

·d · d. . b. .. . . .. . .. ·. . . . .. .. _ .. , .. . .,
7 

>e ırsı:.r. e \a ıye en a 1se ıyorum. 
Tepebaşında tramvay an ın ım, ı- neuzubıllah hır tercumandım. Tiırk Hukumet memurini fennıyesının ahvalı buyugu 800 m. olmak uzere tam.ım ,, 

1
, . 

1 11
. , t . d k 

1
• d f . 

1. · · ·ı b. k k h · . . . d .. . h •ll ncaıp e m t)e san ı ua .. ın a ı=ı ırsınız: orada sıra ı e ır aç a vemsı memurlarını kasıp kavur4um. En hak- mahalliyeye göre tahakkuk ettırdıklen a et tunel açılmıştır. nu çetın attın t 1 • •• 
1 

,
1
, .. k , t d 

1 B 1 d b. . . • . . . sızca nu U t\ soy er. ur 'a au :ış arı-
meyhane ''ardır. un ar an aınm ca- sız işlerinde bile Avusturyalıları, ma- amele yevmiyesi araba ücreti, malzeme yekunu ınşaat masarifi 23 mılrnn lıra- ı ·· k ta d 

1 
. •. 

• . • . _ _ . .: . nın ur · \"fi n aş ara rey vermesı ıçın. 
mekanından: carları halkı çıkardım Ben Babıali di- fıatı gibi anasır bu formüllerde yerlerı yı bulacaktır. 2.ı:l Km. hk tulu umu mı· B . k 

11
. t t k A 

• . . . u ncaıp c a ı.re gıızc e çı aıır. -
- Tık, tık, tık.. vanhanelerinden geçerken: ne vazedilir. Bu anasır çok kere kısa ye nıspetle kılometre başına gıden mas ı :- ,.

1 
h 

1 
f t . d .. 

1
.. 

1
., 

1 
t 

Ç k iht. l"k' .. . "f 00 b" • • ·- · a.- •• u a e e )apar o a el .1 ... am o ıyar, a ın yaşına gore dinç - Mavi İblis geldi gene ... derlerdi tutulmaktadır ki şirket aradakı farkı sarı 1 ın har demektir kı geçtıgı a· d b t .· f . k 
hi t b ki t ~ . . . '. . . . . . b" . . . ne en u gaze C.} ı ran:sızca çı arır. 

r za - ıyı an ıraş - hır eh ıle (Mavi: gödüğümden kınaye). - tahkıkatımıza göre_ kendısıne ma· razmın ta ıatı ve ınşaatın key:fıyetı na· l\I h 
1
.fl . f"k' 

1 
.. k b 

1 
tt" k 

rakı ına kat d"- 1. ·r· 1 k b •t ·b 1 k .... 1 u a ı erme ı ır cnnı n u e ırrne 
• su • ıyor, ıger e ı, yüzü, çeh Devamla: -·-· pasa merhum benim sarı ı umumiye ve kar payı o ara ı- znn ı ı ara a ınırsa ço - goru mez. . . . ., M . f ki . dT t"" k d' 

resı, kaşları, gözleri ve dili ile beni içeri terbiyesizliğimden =-insafsızlığımdan rakılan yüzdeden öder. Nitekim vahidi Bir de böyle harikulade müşkül bir ~ı~ mı· h. t;rn. 1b.laı ın k ~ ıJ-1 ur çe ı~ 
ye davet ediyordu. haksızlıgwımdan ~g-raşıcılıgwımdan bık: kıyasi fiatların hini tesbitinde hükılmet hattın az zamanda inşası rnültezem ol· .a tda·ı~a,'tP e~~ 1 elçı a~ 1 i arı gnze 

Haric· k~ d ' . k .1 d • d b .. t • . tt• d ·- · nın ı ını ercuman a an ar nr. ıye er anın an, sabık bilmem mıcıtı Kn•ıdisi ile de senli benli idik çe şır ete verilmesi tensip edı en ame· ugun an u sura ın ıcap e ır ıgı ma ,.
1 

h ı·r .. 
1 

• h. 1 • t ... 
··d·· ·· -s • • • • • 1 "f t . . d . . d ;• u a ı zumre crın ıs enne ercu ıı e mu uru utufetlıl Hasan Bey Efendi n· gün. le yevmıyeleri şirket tarafından ame e- sarı a ı azımenın e suretı umumıye e . . .., 

' l tl · · ır • · d b ,. l l r· ti d d h"I ld man olrnnk ıçın mı· ' azre en, namı dığer: Avusturya. Ma - Dandı'n·ı dedı' sen·ın gelı"rın' ter- ye venlenden - hemen bir sene en e- mer ı o an norma ıa ar a a ı o u l\I h ı ·r •ı··· k ı·· ·ı k t •• l · ' ' ' · · ,r · w b k d"kl t 1 1 d u a ı ur se uı rce o ur, ur <ce carıstan sefarethanesi es bak kapı oğla- ·· a 1 kta · t"f d ., n - takrıben CJ. 10 dan dundur. 1. anı gu aş aca nazarı ı m e a ınma r ır. .. - .. 
cum n ı n ıs ı a en ne. . ıo .. y··k k ld ~ . d .

1 
. soyler 

nı ve tercümanı Mösyö Giacomo Dandi· Alt li şirketın fiatları ahvali mahalliyeye go· u se o ugu rıvayet e ı en fıatln· • . .. 
1 - mış ra. . . d d ld w b . . . Muhahf rum~a rumca soy er rumca ı1i. _ K it h l"tı" re tesbıt edilmesi Jizrmgelen normal fı· rın neka ar un o ugu elkı vergı ı· 

- Bizim ruhiyat muharriri attı kı· B~pı a 
1 ası a ' atlardan dundur dare:;inin kayıtlarına göre de tebeyyün gazete ok~r. . . . 

- ır para. İ . • . • . b·ı· Muhalıf ermcnı ıse ermenıce gazete tın ... bu:t·uracaksınız. Şimdiden protes· _ İstikbalin? htımal ki böyle büyük bir şırkete ve· ettırıle ı ır. 
to d i ·ı f" ti k'. '"k * okur, ermcnicc söyler e er m. Kıtır :nerede? Eksik yazdı· _ Olup olacağı bu. rı en ıa ar parça parça iş alan uçu · . . • . . .. 
fundan dolayı sıkılıyorum. _ S · 1 debilirler mi" müteahhitlere verilen fiatlara nisbeten Hattın heyeh umumıye!'lı te~vıyeı tu- Muhalif yahudi ise yahudice gazete 

1 
enı az e • · ı · · b·t · · k d d' · h d. 1 t - Mö yö Dandini. _Hemen. çok görülüyor. Filhakika bu küçük mü- r~b.iye '~~ .~ma a~~ s~?aıy~c~ . ~. mı~ gı- o ·ur er mı ya u ıce an a ~r. 

- Dandini? Ha:-;an demelisiniz. Fa- _ Ey, neye nemselilere hizmet edi- teahhitlerin münakasalarda hükftmet· bıdır. ~utun tulu~ uçte ik~sı uze.nnde . Şu halde ~u gazete ekallıyetlcre de 
kat ondan en·el bir kadeh? Birlikte es-1 · ., çe sureti umumiyede mer'i tahlili fiat trenler ışlemektedır. Sene nıhayetınden hı tap edemez. 

yorsun. .. .. h t .. f d b 
ki hatıralan ihya edelim... _ Başka ne yapayım? formüllerine göre tesbit edilen fiatlar evvel butun a seyru se ere ama e u Memleketin dahili siyaseti ile alaka· 

- Peki- maksat rakı içmek değil, _ Sana ayda iki yüz Ura. Ula evv r üzerinden vasati % 10 - 15 raddesinde lunacaktır. dar olmıyan ecnebilere hitap eden si· 
birlikte bulunmak... Birinci ni~an. Terki tabiiyet et. Gele 

1
: tenzilat icra ettikleri doğrudur. Fakat Hattın menazırı tabiiyesi pek cazip. yasi bir organın manası nedir? 

- Çok ihtiyarladım. ni hariciyeye alayım. Hem devletse:~ bunların mali ve inşai mes'uliyetleri de lktısaden atisi büyük ümitler verici. Bunun manasını anlayamayız ... Bir 
- Ben de. gibi bir belAyı berzahi ilahiden kurtu- o nispettedir. Diğer taraftan lsveç gu- Cesim ormanların ortasından geçiyor. dostun dediği gibi, Fransada hükumeti 
Hasan Bey o kadar güldü ki rakısını lur, hem sen zügürtlükten. rupu hatlarında bu münakasa fiatları Her tarafta zengin madenler var. Bu- devirmek için bir fransız muhalif ga-

döktü. Kulağıma usuna: Pı"nle Dandı·ni d" - t .. 1 üzerinden hükumetçe İsveçlilere masa· gün ilk defa Değirmisaz istasyonuna zetecisi Pariste türkçe bir gazete çıkar-' , ıger ercuman arı .f. . ak · 
- Yaş 88. .. Siz daha? yaşınızı yaz- ezmek i"in bir teşk·ı~t .. d ı· .. rı ı umumıye ve k~r karşılığı olar gelen yolcu büyük bir zevk duyar. Bu· sa adamı derleyıp, toplayıp tımarhane· 
ki • b"l h :ı ı a vucu a ge ırır tJ'1 ?O 'ld· - · 'b' . k"" .. k .. k 

1 ~. ~ın beş rakamın.a ı e mu taç de- sen, onlara istediğim gibi hadlerini bil· ıo - ~am ''erı ıgı gı ı !ıne uçu . mu· radan her gün 15 krom yüklü vagon ye oyar ar.M 
gılsınrn. Oyle değil mı? d. . b. 'h teahhıtlere kısım kısım ıhale suretıle e· hareket eder. Günden güne istihsalatr Pariste sandık başında bir fırkacı 

B. . k "h . ırırsen, sana ır ı san çıkannm Ye a ete a ı h ti d d d iryol 
- ır 4 ve bır de 9 ra amlarma ı tı- B wl .. b. . . d b. k k m n n Y pı an a ar a a em · artmakta olan bu madenler birçok a- kalkıp türkçe bir nutuk söylerse zanne-

"" ha l ld eyog unun en ıyı ır )erın e ır ona lar idaresinin bu müt hhitlere nezaret d . . k"b t -
.ruÇ sı o u. alınz Züg-ürtlüg-e veda edersin Elbisen . . . . ea melemizi beslemekte devlet ve memle- erım aynı a ı e e ugrar ... u· hl h. c· ı · · ıçın sarfettığı masarif bu münakasa fi· . ' . .. 

-
8 

hı.h. t:·. ı .. ! er
1
e ınb~e. t ·ı 

1 
• de pek eskimiş. atlarına inzimam etmekte olduğundan ket mühim ecnebı parası celbeh~ektc· Fak~t bızdde1 . ~odyle şeylder od1mGuy

1
o.r. 

- ı a ınızc. ı a nız ır şar ı e çı· p b" d b. f k d O .. dir tki krom ocağı daha açılmak uzere- Olmadıgının e ıh e mey an a a ıp . . , . . b" t b" . k aşa ce ın en ır zar çı ar ı. pup münakasa Ciatlanndaki tenzilat bir U· • , • 
)orum. apuın ır saa ve ır çe)re b ··ı·· d- A d b . di Gelecek sene maden cevherleri dog· - Kemah B. sandık başında fransızca nu-v s· . . .k . b" d. aşıma go ur um. çma an ce e yer· cuzluk ıfade edemez. r. .. . • .. 
ar. ızı tam - eksı sız - ır saat ın· ı ıeştirmek kaide idi Ben de öyle yaptım ,.,. 1 n . t w hat ruca Balıkesir üzerinden az masrafla tuk soyledı. Ve akıllı, akıllı evıne don· 
liyeceğim • 1. u yus erger şırketinln yap ıgı . dü 

•. . . • . amma merak içinde idim. Acaba içinde lardan bilhassa Kütahya • Balıkesir Bandırmaya inecek, zengm Balat ham· • • . 
- Benım ıçın dınlenmek ne nimet ... ne ·:ar? h tt 1 k . . • d"I h t- lisinin mahsulleri dahil ve harice gön- Fransızca da hır muhalıf gazete çı· o di .. · ·· 1 · d "kt 'b tt·~· a ı mem e etımızde ınşa e ı en a . k . 

an nı nın soz erın en 1 ı as e ıgım Pasanın tekliflerine· - lzin verirse- ı ·· k"'ll · · · belk' d derilebilecek hükumetin muvaffakıyetı ı)or. birk ··h· d • ıo • arın en muş u erınden hırı ve ı e ı ~ · • • 
aç m~ ım parça_ ır • . . • . r.iz 24 saat düşüne: · .. ı, dedim. en müşkülüdür. 253 Km. tul ündeki bu bir kat daha artacaktır. Yalnız. bu ka~ar degıl; :an çızıp 

- Beyım, bendenız hak dını kab .. l I• - 2.t ıııaat az! Bir ay düşün. Hiç ol· ""''"'"'"'""""""'u""'"""."'"'""""""'""''""""'""''"'"""'mıımnıınıı1111ttıı•••••...,,"_,_,,..,.,._ • .-...... ,,, ... , ....... ...,,.uuı, ıııuıu••mnnnıınnmn memleketın resmı ve kanuna bayramını 
le Hasan olmadan evvel tatlı su frengi ma~ btr ay memur] rımııu üzmezsin. T .. k. t k s . nôa bile bir yana koyuyor. :·rr ! '" 

~~lun.uyo~d~m: Rivay~t~ ~~re _de~e~.e- -lJzmc'&ıP~~lı .dj~im ve miistea· ~ _ l:lf ıye, ra ' urıy~,. ~f'!~1ı ,,.,.,,., n-.ıli Fransada böyJe bir ş~ cOJma~k Q 

un cınevız ımışler. Dıhrsımz kı butun na orarak etek operek ayriiclım. Zarfta • b" d 1 Çünkü im ekalliyetlere n-

Galat:ı, ~e~ih gününe dek bir . cineviz Osmanlı bankasının iki yüz altınlık u- !\feydanı Ek bezde bevnelmiJel bir günıriik va pı lacak ıı~~k eo;d:~°::nuzdnn mıdır, nedir. Bu a-
. lopragı ıdı. lşte onlardan gehyormu- facıcık bir çeki. J ~ caip, ne idügü belirsiz ekalliyete nldır-
şum. Paşa diplomattır. İman ederim. E\·· Bağdatta çıkan El - Irak gazetesi' bunun yapılmasını son derece arzu e· mıyoruz. 

Fakat her naı:.ılsa Avusturya tebaa- de bizim madamla uzun düşündük. Tek- başmakalesinde şu malumatı vermekte· diyordu. JJ • • 
sınd~ndım. Mü~lüm~nc~yı iyi ~kumuş- lif fena değil. Lakin sefarethaneden ay- dir. Ankarad~ vuku. b~lan müzakereler Za va 1 ıçh mat yat 
tum · a:rabi, farısf, turkı lrnpı oglanı ol· rılabilmek için bir behane lazım. MalO- .. Türkiye Irak ve Suriye arasında bunu da temın etmıştır. Bir zamanlar bir lisede içtimaiyat 
dum. Tercümanlığa kadar çıktım. Köp· mu ihsanınız tercümanlardan çok isti- Meydanı Ekbez noktasında bu üç mem· hocalığı ediyordum. Mektebin idare ıi· 
oğlu bir tercümandım. l"ezaketi hiç el- fade edildiği halde kendileri diplomasi lekete ait beynelmilel bir gümrük tesi· Üç sene zarfında mirlerinden biri bana dedi ki: 
den bırakmazdım. Konuşurken teşrifa- mesleğine dahil tam memur, hatta tam si en faydalı iktısadi tedbirlerden biri· .. _ Siz bu içtimaiyat dersinde, ço· 
ta g~y~t riayet_e~erd_im. Lakin çok des- tebaa addedilmezlerdi. Terakkileri yok- dir. Uç devletin mümessili bu istasyon· F rancız grameri cuklara çatal, bıçak, havlu kullanması-
sas ıdım •. Babıalıdekı paşaları, beyleri, tu. da toplanmı~. bu şekilde bir gümrüğün d nı öğreti rsiniz değil mi? 
efendilerı'. hatta _hademe ağaları yıldırt Ben bu ciheti hatırlattım ve bir kon· tesisi üzerinde itilaf edilmiştir. ltilıif y azJI 1 - Hayır dedim, efendim ben, sosiyolo-
:ıştım.' Bır ha~lı -~ese~e~e.r ihdas e_ttim: solasluk istedim. Ya Arabistanda, ya edilen noktalrdan biri de yolcuların pa- Birinci teşrinin yirmi beşinci günü ji okuturum-
h el~ ~ır kere hır ~ylesını ıhdas ettım kı ArnavuC:ıkta çok iş görürüm, mes'ele- saportlarını kontrol için muhtelit bir Fransız akademisinin tarihinde hatır- "- Pardon dedi, ben içtimaiyat dc-
arıcıyenazın sefıre resmen tarziye ver ter ihdas ederim, dedim. Viyanaya yaz· daire tesisidir. Türkiye, Irak ve Suriye lanmağa değer bir gün olarak ya:iıya- yince adabı muaşeret anlamıştım. Alil 
~eğe me.cbur kaldı v_e b_endenizin kad- t:ılar. Nazi~fme red.: : uildim. Tekaüdi- bu gümrüğün inşa masrafını ve sair ih· caktır. Çünkü }' ransa enstitüsünün beş siz sosiynlistlik okutuyor::;unuz.
tı~e~~~ıyet "e menzıletım büyüdü. yemi toptan istedim. Elime 800 liradan tiyaçlannın teminini deruhte edecekler· akademisi tarafından ,·uku bulan umu-
lar cu~anlnrın ~oplanışında ben on- fazla para geçti. dir. .. mi içtimaında M. AbeJ Hermant, Aka· 

~ reislık ederdım,_ - PaJ&m serbes tim. Şn istidamı ter- Bu tedbirlerden maksat şark Mı demi graerinin nihayet ikmal edildiğini Geçenlerde hir mektup aldım, zarfın 
Rapı benden elaman derdi. Ah, o za. viçle beni tabiiyete kabul ·~uyrunuz. trenile hareket eden yolcuların, sera· illin etmiştir. Hu eser 1634 senesinden içinden bir hikaye çıktı. Hikayenin ba-

\'alh Ba~ıali bizden ne çekerdi! En hak --·Uç gün geçmedi: batini kolaylaştırmak, Irak ve irana g!· beri yazılmakta idi. şındn şu satır yazılı. Bu, sosiyolojik ya-
:~ı işlerı_ müdafaada israr ederdik, na- ı - Osmanlı oldum: Dandini Efen- decek yolcuların Av~upa ve Mısır. tan· Gerçi bu mühim e ·erin bir kaç cilt zımı gönderiyorum .. 
'Narı agJatı.rdık. 2 - Beş yüz lira ihsan. kine bedel şark demır:olunu tercıh et· olduğu hatıra gelirse de 1\1. Herman o- Hiktiyeyi snuna kndar okudum. bil-

'Ve aıır da kı!" oluyor? Biz onlara eza- · y zarfında: melerini temin etmektır. . nun bir mektep kitabından büyük ol· diğimiz, esld tas, eski hamam, yıldız· 
te cefa etmege memurduk. Sefirler iş· 3 - ...... müdürü oldum. Bunu müteakıp El ·Irak gazetesı şu d • 

1
,,,. . ti d b·r kac neslin dan, denizden, göklerden bahsediyor. 

n anlama l d o ı · t ~ U • . d" ma ıgını, ııyemu ar an ı .. iıt • 1 z ar ı. n arı ırşa ve ya .,. - laevvelı ash:ıl>Jndanım. sözleri söylemekte ır: h. n .. d 
1 

b eserin 296 
ııi:ı eden hep bizdik. Çoğumuz la tin İ· ...... Yüz gün geçmeden: ":Meydanı Ekbeıde bu gümrüğün te- ımm1 .ek 1 e vu.cu et ge en .. 

1 
~le ;ücut bul-

··• eri ta d w h ld k b' ~ B" . . • . t "kt t h sene ı mesaı ve eemmu ı hayı· şı ıgımız a e anımıza ır .J - ırıncı osm:ıni. sisi, bu havalide tıcare ve ı ısa are- • • verilecek bir Bir gazete okuyordum şu satırlara 
~~ :um ve ermeni kanı karışmıştı. 6 - Birinci mecidt. keti namına çok iyi bir başlangıçtır. dugunu, _ artık .. taba. . tesadüf ettim: 
l'an l~ ~erhume validem Kumarbazi· 7 - Altın liyakat. Bilhassa Türk piyasalanna merbut o- halde ~ldugunu soylemıştır. k d . "İntihap uliimu içtimaivenin mühlm 
hail\ aılesındendi: Katolik ermeni. Ba- 8 - : ltın, gümüş imtiyaz madalya· lan Musul tacirleri bundan son derece Tabıi bu 296 sene zarfında a a le~: bir koludur!, maka levi ~kudurn. Ma-
lı ıı:n anası: Aleksiyadis'lerd~~· :ınkı~- larr. Oyı ~ temiz iş görüyordum ki sor- memnun olacaklardır. azası münhasıraı~ ~u ~se~!:l ':~t~ a~n kale bir fırk~ prop:ı~andasından bnş-
Sal il\, Anamın anası Haleph ıdı. Dır mayınız. Aldığı::ı maaşı !ıaketmic;tim. Yakında Türk ve Irak demiryolları mamışlardır. Kaı du .. l ~ :. .. )k ka !)ir ı::e, .. dcg':-il 

1 ata. 1 i d h d l d Ed · • ' . M - d i ,· tesis ctmeği düsundu ten sonra :.- J • car Ç n e ıyar a, maru a, pan- cpsız, alçak ıı .ı:~ıussuz, ahlaksız ter· da birleştirilecektır. usul ve Bagdat em yı. . :. . b" 
~a, dereotu da, domates te var. cümanlara hadlerini bildiriyordlJm . ., ____ , _ ___ ....... ._.,_"""-·-"':"" onun hır fransız kam~su 'e. ır grnme-

t\l ~e idi o Babıali? ... Osmanlı devleti- Devkti iki gaileden kurtardım. müklü, kambur, solak, salak, sarsak hır ri telif etmesi takarrur etmış, uzun te- . . . 
~ t\ Ylizde bir bile istiklali yoktu. siz- _Be:: han i millettenim? osmanh de,•leti vardr. Ecnebi ve mezhe· ahhurlardnn sonra eweıa kamus, son ra Bır za~anl~r bıl.mıyorlarcl ı. ~lcrke 
let~ lteçen gün ayrılan Yunanistanın bi- - Resmen gosmanh tebaasından ve bi imtiyazlarla bağlanmış, ciğeri iki da gramer bitmiş ti. o~a l~endıne gorc hı r ma na verı.)ord~. 
ga .~tiyazlan kapitüHisyonlan vardı ricalinden. para etmez bir sürü pis, murdar, müte· Eser yakında neşrolunacnktır. Şımdı d~ll~.~dı: b~dnklan~l.ı . .. h~ı: Ş~) m 

1 hı rnüslimlerin de mezhebi imtiyaz- - Uı' · t '" k ·· . ff" t . ·· nnın oyuncağı olmuştu. - - başına bır ıçtımaıyat.. sozu ıl,n e et-lltt •. n .. r mu, arap mı, rum mu, a ın eıcum Ö ? k d 
1 1

. . d ' B ·· ı 
... err-eni mi? İşte 0 devlet döküntüsünden o de,·· ~Ü ~e mo a ıa ı_ne gu·. ı. u, muı> 1cm 

. O devlet ne idi bilmem! Karadağ be- _ Birbiri. I t l "katu""ründen tam ve müstekil, ffi • hır pelscnk halın de agızdan ağıza doln· 
) ı l\t ~ e ları h"k" · · ·· d · · oıd • 0 nte - Carlo prensi tam müstekil - Tathsu frenri. pürüzsüz bir devlet halkettiniz. En ziyade hang· ti d :.•yor. Dana ı ayesını gon eı en ınsan. 
ba Ukları halde koca Babıali kendi te- di. _ Bu de,·leti kuranlar yaşasın... k ~ •aa er e bir ga.~cte~~ maka le. yazan .:ıdam. ~·.c 
l"a~sına karşı bile sözünü geçiremezdi. lyi düşündüm. Baltaya tamamı ile _Yaşasın! _ vu u~ gelır ? h~r ~un numuncl~rıne t.esaduf ettıgı-
.. _nıı Türk ve müs lüman tebaanın im· sap olabilmek için dinimi de değiştir- Bu devletin ne ku,·vetli oldugunu İnsanlar en zıyade gecenin saat altı- mız ınsnnlarsa kehmclerı alan fakat 

i~")· lı Joktu. Onlar kapitülasyonlardan meği kurdum. Bizi mmadam. ben bilirim. Ben, gavurken hariciye}t' sı ile sabahın saat altısı arasında öl-' mefhumları anlıyamıyan lı:rnisclerdir. 
l'~_ırade edemezlerdi. Türkiyede yalnız - Ben katolik ve ermeni doğdum, gider, nazıra iradelerimi dikte ederdim. mektedirler. Gündüzün saat altısından ! Medeniyet. modem hayat mefhu mla-

Utklerin hiçbir hakkı yoktu.- dönmem. Uıkin sen bunda bir kar rö- De,·let mi idi o? "":..-cdi düvel,, i yenen gecenin saat altı ına kadar vukubulnn
1 
n devlet kinini gibi yutmak değil, nıcf-

liasan Dey coştu, köpürdü: rüyorsan, ona da bir şey demem dedi. Türkiye '.:ümhuriyetinin üniform:ı, ni· ölümler az olmakla beraber bu gibi ö-
1 
humlnrın içine g irmektir. l çtimniyat 

tell\7 Yaşasın Lnu anne gününü türke Geniş bi~. nefes aldım. şan, mada1ya, rütpesiz azameti Os- l~mler ~.e"~.nlıide sayılm.~ktadır. Sen~I hocala_rı ~ir ~z dnha gayret göstcrmcz-a: edenler._ l§te o gun, bugün HRSP-n Beyim. mantı devletinin yaldızlı zafı karşısın· nın 31 gunlu ayların~a dıger aylara nıs 1 lerse, 1çtınıaıyatı anlatmak için elimiz-
- kı&rnı içti . • ~~z~ncfon yaş ge!ddi. Bunlar şahsi .. ~e~~el.~ler ... Ehemmiye.~i da.._ • peten daha fazla yefıyat \'Uku bulrnak-J de kelime lrnlnuyacakl 

Evet, ben Kopoglu bir kapıoglanı yok. Fakat duşununuz: kor, topal, au· Celal Nuri tadır. . _S. E. 
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Tarihten Sayıfalar Dul yahudi kadınlari l-Ielyom gazi 
Ceneral Bulenje nasıl yaıadı ? Y•lnız Amerık•d• yapıllyor, 

. . . ı·h ettı· '· Niçin Amerikaya koşuyorlar . bug•z b•tk• memıeketıere 
Ve DIÇID 10 1 ar verHae hi9 b•lon kez111 el· 

• - . - Amerika ırazetelerinin Paris muha· kaldırır, i temiyorsa, onu reddeder. ma ıcak 
Madam do Bonnen bu mıruf •akerın hayatında birleri dikkat etmi 'er, son ııımıınlarda llu hareketin bir kaç şahit karşısında . . . Y . . . 

• 1 b' ı tı · . . - · . · lngılızlerm R. 101 kahılı se,·kı kaza. muess r ır ro oyn•mıt I' Avrupada yaşıyan yahudı dullarının vukuu lazımdır. Kayın bırader ;>engesı b"" 
1 

k 
1 

.. 
~ f A 'k •t 'ki · i ·· ı 1 k · t dlğ" · ·· 1 se dul kadın ya uğradıktan sonra oy e aza ann o-

(Jeneral Bulanje) 29 nisan 1837 tari- rile sellimlamağa alışmıştı. Jeneral revç evç men aya gı tı erın gor- n a ma 1

1
8 e ı:. s;y er nüne geçmek için teşebbüsatta bulu· 

hinde Fran anın (Ren - Rennes) şehrin ( Hulanje) avam takımının adeta mabu- müşler. Bunun sebeb! tetkik edil mi§. ona varma a mec ur u~. . nulmus ise de henüz bir çare elde edi· 
de doğdu. O ndokuz yaşında mektebi du idi. Azimeti günü yüz bin kiişden netkede yahudilerin gizli adetlerinden Avru! ~da bulunan bır çok ya.hudı lememlştir. 
harbiyeden çıktı. Dahilde ve müstemle- mürekkep bir cemmigafir mumaileyhin biri meydana çıkmı~ hr. dl u!l~rınınb hb~ sıraddakAmerfbkiayda glıt~1e- R. ıoı kabili stl·ki derununda kabili 

• • · ·· "k t tt• •• H d 1 k y h d' k d 1 · · d k ··ı erının se e ı ora a ayın ra er en e katta ve ı tıhdam olunduğu bütun kt· ı ·ae e ıJ.ı ( otel u ouvre) a ge ere & u ı a ın an ısın e ocası o en k b . . k y iştial gaz olduğu için yanmıştır. Dün· 
· · h l d 'Ik k el kl buluşara u merasımı Yapma mış. a taatta muktedır ve ce ur bir zabıt ola- azır anan araba atların nıkoşumlarını her ka ın, ı ocasın an çocu arı var . d b · . Ç Jlt yada hali hazırda malum olan yeglne 

~ · ki ·· dü lf 1 · • d "d' 0 · bi k . . d 1 hudıler ara ın a u merasıme a ze ıak tanındı. Kendi ı şah an yakışı ı o- çoz . erkes ga eyan ıçın e ı ı. te- sa, yenı r oca)a larma an ev,·e , sa- .
1 

kt d. parlamaz gaz Helyom'dur. Eğer R. 101 
1 b · t ı · ·· ·· d b" Ik f t f b k ' ' k k l d · ·· t der:. me e ır. . up orta o)lu, hututu veçhiyesı mun a- ın onun e ır a ış tu anı e ra ı çın- ı zevcının er e .ar : . 'le muracaa • . . . . . balonunda parlamağa müstait bır pz 
zam, arı bı)ık ve sakallı \e mavi gözlü latıyordu. (Bulanje) nin hareketini ederek onun zevcesi olmak istediğini sikago TrıbUn mul • .ıbırı bu mesele)ı yerine Helyom olsaydı hiç bir kaza ol· 
ıdi. Mumaile>h ı o de:> edinci kolordu men maksadile birsok kimseler (Ltyon) söylemek mecburiyetindedir. Bunun i- bir hahama ormuş ve ondan şu C"vabı mazdı. 
kumandanı (dük d'Onıal - duc d'Au- i tnsyonunda trenin önünde ve rayla- çin dul kadın, kayın biraderinin karşı- nlmıştır: Halbuki Helyom gazi istihsal edilen 
mnle) in iltima ile mirlh a rütbe ini ih- rın üzerinde yattılar. Lakin jeneral ında diz çöker ve onun karısı olmağa "Du1 kalan her :.~ · : bu merasimi yegane memleket Amerikadır; ve Ame
raz etti. 1'ecrübeli bir jenernl ve müHr ba:.ka bir Jokomotire atlryarak mahalli hazır olduğunu söyler. Kayın birader }apmazsa e\"lenemez. Evlenirse nikahı rika altın pahasına bile olsa bu gazın 
rih olan (dük cl'Omal) 1 ~ sene inde memuriyetine gitti. Böyle emre inkıya- yengesin' almak · ~ ~:yorsa onu yerden fasit olur.,, sureti ihracını bildirmek istemiyor. 
terki altnnata mecbur olan :Fransa kı- dı derin bir ...,iyasete hamlolundu. Hal· Hatta Dr. Ekenerin ricasına rağmen 

ınh (Lm·i. J•'ilip. Loui • Philippe) in buki i minin etrafında bu kadar gürül- Dialer Vı·tamı·'t:~~ •avesı·nde mi bu·· yu·· r ?. kendi ine bir miktar Helyom verilmesi-
dördüncü oğlu idi. 1 te (Bulanjc) tü yapılan(Bulanje)metresi(Madam dö y u .., ı ne bile rıza gösterilmemiştir. Amerika· 
kumandanı bulunduğu Tunu taki kolor Bonmen • de Bonnemains) den ba~ka lılar Helyom gazi vermemelerine eebep 
dudan harbi)e nezareti piyade daire i bir şey dü:;ilnmüyordu. Bir dostunun Oto Valhaph namındaki Dr. dişlerin \'e nevzadın iyi ve vitamini bol gıda ~1- olaarak Helyom gazının muharebede 
rei i ıfatile Pari e naklolundu. Yeni C\inde tanıdığı bu e\·li kadını - güzel tekamülünde vitaminlerin büyük tesiri malan şayanı tavsiyedir. Tam mana~ıle pek büyük hizmetler görebileceğini ve 
rnzife inde reli) et \e Ji)akat gö terdi. ,.e faziletkfır bir ze\'ceye malik olması- oldufunu iddia Te bunu tecrübe ile is- tekamül eden diler çürümezler. Oto bu gazın diğer milletler tarafmdan 
rakat radikal fırka ı lideri olan l\fö. yö na rağmen - genç bir mülazim gibi de- pat etmektedir. · 'alhoph E kimolar'ın ,.e vahşi insanla kullanılabilmesine Cemahiri Müttefi-
<K.lemnn o • .cıe.menceau} ~1) ile ık~ lice ine seviyordu. Dişlerin saglam veyahut çürük ol· nn dişlerinin sağlam oluşunu ,·itamini kanın deHil~t ~tmek iste~edi;fini. ~y-
müna ebatı ,e ı)n etle lştıgııJi mahafı • • • malan sebeplerini çocuk doğmadan e\'· fazla çi ha)"·an eti yemelerine atretmek IUyorlar. Yırmınd asnn zıhnıyetı gıbl 
1i askeri.> ece çirkin görünii) ordu. 1 86 (Bulnnji t) hareketi jeneralin (K1er 1 ld ğ d d kt • tcdir. Bittabi asrr insan bu nziyete av bir ilim zihniyeti asrında Ameıikalıla· 

. 1 1.. .. (d "'' . "' F" ) . d h d vel validen n a ı ı gı a a arama a •. b h 
1
.k A sene ın< e o >o e ı' resme - ı' rey- mon • erran a ızamın an sonra a d t d t . d lil k rın gö terdığı u otperest ı vrupa 

d. . .. . . . dır. e e emez ve e mesane e zum yo • . 
cinet) rn ıknllerın muzahel'etıle kabıne· hır dereceye geldi. Hatta anm arıuırn- t y t k' kti.f' d d "ta . 1 matbuatı tarafından şiddetle tenkıt e-
)i teşkil ettiğinde (Bulanje) yi harbiye da :"c'est Doulanger qu'il nous faut,, Doktorun iddiasına nazaran valide· ur. e er 1 • 1 .erec~ e ~ı mın a · ctilmektedir. · 
ne7.aretine getirdi. Mu maile.> hin entri- (Bulanje bize lazımdır) namında bir nin alacağı gayri ki\ fi ve gayri mugad- mak temin e.dı,1eblls~n.' Dışlerın tekt\mil· DAHA ESARET VARMIŞ! 
ka ve politiakcılık ayesinde o mevkie şarkı bile çıktı. Taraftaranı nümayişler di gıda, veJev ki az bir zaman için bile lünde vitamının tesırı olduğu kadar uz- Fransız gazetelerinin haber verdik· 
gelme i ve binniotbe genç denilecek bir yaparken sevdnzede (Bulanje) metre- olu süt di"lerlnin tekamülünde fena vi tekfLmülün de te iri vardır. Amerika lerine göre Afrikanın garbindekl Llber 

, 3' • 

yaşta feriklik rütbe ini ihraz eylemesi sinin hsaretine dayanamadığından az bir tesir icra etmektedir. Ayni suretle doktorlnrından L. B. Kalins ve Herıh ya hükOmetinde son zamana kadar Na· 

bir ha) li kı1Uka11 mucip oldu. l\faama- zaman sonra bilıi mezuniyet iki defa validenin çocufunu emzirdiii müddet Kalang da son zamanlarda Kalsiyum ret usulü baki jmiş. Hatta l>azı muha· 
fih. (B?lanjc) orduda ~pey ı lahat icrn Parise g~ldi. Zaten fı~:"8t anyan hüktl- zarfında kUi derece vitamin almaması l ''e fosfrou muhtevi gıda1ann dişlerin birlerin bu baptaki n_eşriyatı Cemiyeti 
ettı. Ilır hudut ~a~hi ınd1end.~?la;>, Al- ~~~b~~ ıen1~raklden ~I urekke~1 teşh~il et- da çocuğun dişlerinin tekamülüne mli-,tcknmülündeki tesiratını ispat etmiş- Akvamda mevzuu~ahıs ~lm~ş.. Bunu~ 
man)&)a karşı ıttı nz eye ıgı ce ura- tıgı ır mec ıs ararı e mumaı ey ın or· , 1 aktad Bu . . ı·d 1 • 1 d. üzerine I.iberya cumhurıyehnın <Amı· .. . .. .. . . . B lk nı o m ır. nun ıçın va ı e erın er ır. . • 
ne hareket uzerınc te,eccuhu ammeyı dudan kaydını terkin ettırdı. u n • · yeti Akvam nezdındekı murahhası IJ. 
kazandı. Halk onu 1870 felıikctinin Jn- bet hakkında muhabbeti ammeyi tez- berya hUktlmetinin teşrinicvelden iti· 
tikamını alacak bir kahraman gibi gör· yit eylediğinden (Bulanje) azim bir ek- Nezleye karst bulunan atı baren esareti lağYetmeğe karar nrdi· 
meğe ba~lııdı. Bir gün ippodromda jim- seriyetle meb'us intihap edildi.Program ğini ,.e gerek borç mukabilinde insan re 
nnstik cemiyetlerine hitaben irat ettiği kanunu es.uinin tadili idi. Kendiai par- Amerikada nezle yDzunden, Diier taraftan mekteplerde hin edilmesi ,.e gerekse cebrt hizmet 
nu '.ta jeneral (Bulanje) şu • özleri lak bir hatip değildL Meclisi meb'usan· çalııan sınıfın ıenede 400 mil· nezliye karşı fU tedbirler ittihaz ettirilmesi usullerinin menedlldfilni 
Ö,>lcdi: ••Bir millet için iki ne'i sulh da da pek az taraftarı vardı. Diier ci- yon lngiliz lirHı zarar ettiii edilmektedir: bildirmiştir. Du suretle Uberyada da 

\llrdır. hetten hakiki cümhuriyetler onun mu- teabit cdilmiıtiir. Bu bOyOk ı:a- 1 _ ÜzDm ve portakal auyu esaret kalkmış oluyor. 
Birinci i mecburi kahul ettiği ve i- vnffakıyetinin nasıl vahim bir netice rarı telifi için bl\yllk gayretler içmek. ALSDORF FELAKETİ 

kinci i ha ma kabul ettirdiği sulhtür. \"ereceğini anlamağn ha la~ılar.Herhal- sarfedilmekte, fakat buna kar•ı Almanyada Alsdorfta feci bir ma· 
Biz )alnız bu ikinci sulhün taraftarı- de l enesi içinde (Bulanje) nin " 2 - Sıcak tutan elbiseler giy- den kazası olduğu telgraf havadisi o-
},z." Bu 1i an Berlinde endişeyi mucip şah iyeti bütün Fransayı istil~ etti. müe&1İr bir çare bulunamamakta mek. tarak bildirilmiştir: Son gelen Avrupa 
oldu. Jlarbi)e nazırının faaliyetinden, Kanunu esa i tadilatı teklifinin hüsnü idi. Nihayet Amerika kimyager· 3 _Ayakları kuru tutmak. postasında bu feci kaza hakkına tafsi·. 
icraatından \C nutuklarından bahseden kabul görmemesi üzerine mumaileyh ler cemiyetine beş ıene müd- 4 _Elleri sık sık yıkamak. liıt görülmektedir. Enkaz altından çı· 
(1'aymi ) in o ,nkitki me':> hur Pnri - protesto mal\amında - meb'usluk· detlc her sene 40000 lngiliı li- S _Geceleri sekiz saat uyu- karılan cesetlerin miktarı Uç yUzU bul· 
muhabiri gazete ine gönderdiği bir tan i tifa etti. l"akat müntehipler ce- mu~tur. Kazadan kurtulabilen ameleler 

· rası verilmesi takarrür etti. Bu mak telgr.ıfnamede: ••Jenernl (Ilulanje) nin miyeti yekdiğerlle rekabet edercesıne • başlarına gelen hadisenin fecaatini an· 
mak ndım anlamak kabil değildir. hı· onu tekrar namzet gö terdiler. Nihayet para ile, nezleye karıı müe11ir 6 - içki kullanmamak. ]atıyorlar. Amelenin bir çotu cesim ka• 
maile>h takip etmek i tediği hedefi bil- l 89 ene i kanunu anisinde müthiş bir bir çare bulmıya çalıplacakbr. 7 - Asabı yormamak. ya parçalan altında ezilmiştir. Maden 
memekle benılıer daima ileri gitmekte- ekseriyetle yeniden intihap olundu. Mu Geçenlerde Marilant darillfü- Amerikanın buı mekteplerin· dehlizlerinin hir kısmı u ile dolmuş Te 
dir. Her halde bazı tedbirsizlikleri le maile) hi bekliyen yüz binlerce insan nunu müderrislerinden Pfayfer, de nezleye müıteit olanlar haf· zemin su ve kömür tozundan bir bal· 
(Bismark) ın el meğine )ağ sürüyor,, derhal (Elize • Elysee) sarayına gide- çık halini almıştır. Hasaratın pek bU· 
demişti. (Burhon), (Orlenn) \'e ( Bona-1 rek diktatörlüğünü ilan etmesini talep nezleye karşı bir aıı hazırlamış- tada bir kerre bOtün vücutlarını yük olduğu anlaşılmaktadır. 
part) hanedanlarına mensup prensll'- edi)orlardı. (Bulanjc) dimhuriyet için tır. Halihazırda bu atı tecrübe ultra violet tuaına maruz bulun- ARNAVUTLUKTA lTAI .. YANLAR 
rin l<'ran a toprağından ihracı esnasın- bir tehlike olmu":> tu. Jeneral bilatered- edilmektedir. durmaktadırlar, Tirandan Pöti Parizyen gazetesine 
da ordu) a bir çok hizmeti eı>kat eden diit muhalirlerin başına geçmiş olsaydı yazıldığına göre Arnavutlukta kırat 
ve hakkında i tisnni bir muamele ya- hükumeti cebren elde edebilir ve Fra.n- Zogonun idaresine ve halyan müsteın· 
pılma ı l:ızımgelen (dük d'Omal) in is- anın hakimi mutlakı olurdu. Ukln K ettar hediye~er almak liklerinin istila rna karşı büyük bit 
mini ordu liste inden ilmekte (Bulan- fırsatı fe\'tetti. Daha doğrusu (Bulan- ıym ' hoşnutsuzluk hüküm sürmektedir. Bd 
je) tereddüt etmedi. Muhalir gazeteler je) böyle mühim bir rol oynıyacak tıy- iste rs • ho~nutsuzluk ahalisi katolik ve orto-
harhi>e nazırının hu tedbirini takbih ile nette yaratılmış bir şahıs değildi. Ka- en 1 Z doks olan şimali Arnavutlukta dah• 
heraber \aktile rütbe inin terfiine de- bine uzun bir müzakere neticesinde v k t k •• fazladır. Arna\·utluk hük6meti mUslU· 
lalet eden kıralzade)C karşı hL iyatı U· (Uulanje) nin te\•klfine emir verdi. 0 ' ' a ı ,,un _upon musa· man efrat ile jandarma kuvvetlerflll 
hudiyetkfirnne \e minnettarane i hak· sırada dahiliye nezaretinde Mösyö tak,·i)e etmiştir; bundan başka şiınall 
kında ;>azmıs olduğu mektubu nynen (Kon tan· Constans) (2) bulunuyordu. bakasına ı• Qtı•rak edı•nı•z Arnavutluk halkına adam başıan yedi 
neşrettiler. l\te ele meb'usan meclisine Hakkındaki karardan vaktile haberdar Y altın Jirn te\·zl edilmiştir. Arnavutl•fl 
de intikal edip muhalif fırkaya mensup olan ( Bulnnje) Paristen firar ile ene- asıl asabileştiren cihet ltalyadan ge-
ha1.1 azn (Bulanje) i nankörlükle it- lfi (Rrlik el) eve oradan da Londraya Bir biaiklet, bir fotoğraf takımı, ziynet alhnları, el- len· muhacirler miktarının gittikçe çO' 
ham e:> lcdiler. tumaile:>h meb'uslar- gitti. Her nekadar bu1anjlst harekAtı- biaellkler, zarif konaol milzeyyınah, biblolar ve•aire ğalmnsı ve gelenlerin Arnavutluğu .,. 
dan (l..oren • l..oreint} ,e ihtiyar (Floke nın ihtizazı epey zaman daha devam et- kerileştirmeleri imiş. Daha yeni olata~ 
f<'loquet) ile düello etti \'e yaralandı. tise de siyasi tehlike zail olmuıtu. Boş numara yol{tUr şimal mıntaknsına beş bataray top •• 
Ilütlin bu ahrnle rnğmcn avam ara ın- (Bulanje) gıyaben hıyaneti vataniye i- • bir çok mühimmat ile Arna,·ut ordufd" 
daki öhretine halel gelmedi. Hatta le mahkum edildi. Mumaileyh bir müd na mah u bisikletler gelmiştir. Yunaıa 
(Fre ine)nin infisali üzerine yerine ge- det sonra (Jersey) (2) adasında ikamet Noksan kuponlannııı çabuk tedarik ediniz. Adresin: kaydet· ve Yugo la,•ya hudutlanna dofru .ı•; 
len 1ö )Ö (Goble • Goblet) de onu har· etti. Taraftarlarının tahrfkitına rağ- tirmiyenler kur'aya İftirak edemez. Taıra karilerimiıin ittiraki kelcişi yollar yapılmaktadır. Velh ... 
bbe nezaretinde muhafaza etti. Fakat men şahsı ve i mi unutu1mağa başladı. için kupon ye vazıh adresleri ile onbeı kuruı!uk pulu Vakıt \'aziyet gayet sUpheli görülmekte intlt 
bir müddet onra (Hulanje) tanu hare Bir aralık fevkalade bir rol oynıyacağı mllsabaka memurluğuna göndermeleri kafidir. Kayıt muamele- ~ l 
ketile kabine)i mü kül bir mevkie kO)· tahmin olunan jeneral (Bulanje) Brtik IJaÇ ar 

Iİ mClracaatın çokluauna binaen 8 teırinisani cumartesi z1a ı? duğundnn \e diğer cihetten (Kleman- selde vefat eden sevgilisi Madam (dö Ne aebepten beya nlJ'llll 
o) da kendi ini iltizamdan 'azgeçtiğin Bonmen) in mezarının bapnda 1891 se- gününe kadar L. Kurugeç "saçların beyazlannt~ 

den (Goble) böyle patırtıcı bir arkada nesi eylülünün otuzuncu günü intihar A 1 d • • nın hikmeti,, ser levhası altında neŞ~•· 
la tesriki mesai etmemek içi~. i:~~fa et· e~ti.' Birk~ç ay kadar Fransanın ümitle ce e e 1n1 Z J tiği müdekkikane bir makalede -~ i-
ti. Mevkii iktidnra gelen Mo yo (Bu- rını temsıl eden hu adam hayatına bu rın beyazlanması esbabını şu sureti 
viye-Boll\ ier) bircok entrikalara ve ıs- suretle hatime çekti. Binaenaleyh (Bu- zah etmektedir: ~· 
rarlarn rağmen BU\ i.> e'yi kabinesi alma lanje) tarihe ait mUhim bir sima ad do- leketlmizde kaldı. MumaUeyhin sclare- viikelci Sultan Hamide arza cesaret e- Saçların renkleri, saçlann ilk te .-
dı ve onu (Klermon-Ferran-Clermont • lunamaz. ti eına•ında (1319 • 1903) Franıa tabi- dememişlerdi. /Ju paradan dahilde ve külünde hoyatıcı maddenin miktar bO' 
Ferrand) kolordu u kumandanlığına L~tfl Simavi iyetinde bulunan (Lorando) ve (Tubi· harirtc bazı zeuatın müstefit oldukları derecesinden ileri gelmektedir. Bu ı11'. 
ta;>in e) ledi. Hi siyatı vntnnperverane· (1) ( Jorj Klemanso) ihtiyar kaplan nl) namındaki lıtanbul bankerinin ye- o vakit rivayet olundu. Her halde dost yatıcı maddenin hilceyratının araıa1,... nin timsali tel:ıkki olunan \'e i tikbal i- ve kabine düıürücü namı altında tamn- ldlnu yilz bin lirayı bulmıyan matlupla bir devlete karıı bir alacak meıele•in· daki rabıtanın zayıflaması beyaı 1 'fi 
in buyük ümitler \eren (Bulanje) nin mııtır. Mumaileyh 1917 de baf~kU rıe nm tah•U için Fran•a hükiimeti ıtlidllli den dolayı lramanın ıülenl 'harbiye i- nm tamamen bel'ine mAnl ohnakta1,ıı 

merkezden uzakla tırıJma ı Paris aha- harbiye nazırı sılatUe düı•ell mütelile- adaına bir donanma irıalUe adayı İf· zamı tarüıi siyasiainde muli namettbuk saçın kökünün izalesi de saça bir par W 
li ini (e\kalhat kızdırdı. Halk onu ya- nin galeMdnl temine çok hizmeti ol- gal ederek JJ_abldli~en muraba~acı he- bir ımk'adır. A • hk ba~~tmektedlr. Binnetlce s::;,-
ğız atının üzerinde parlak üniformalı r.ıuştur. sabUe bir mUgon lıra kadar bır meb- [3] Jersey lnglltereye tabı Manş de- gal ettığı buşluğa havanın girın -,; 
birçok zahitan ile muhat olarak Bulon- [2) Mösyö (Konstan) bildhare lı· lôğ aldı. Veliahtlığı zamanında Sultan nizinde biiyük bir ada olup elli dört bin ya in'ikas ederek saş gümiişl bit 
ya ormanında görmeğ; :.ll3 yaşa sedala· tanbul •eliri oldu ve birçok ıene mem- ~Jurada vtrUen bu iltikraz teaııigesini nl.ilusu vardır. almaktadır. 
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Emniyet Sandu~ı Emlak ~Se._y ... ris~ef~ai:c::mn -~ Emniyet Sandığı Emlak 
mu'" zayedesı• • ~M~e~rk•c•z-ac•e:.;.nt.es•l:•G•al•ıta_K.öp•ru• .. -b~·-,n-dı-rl mu'' zayedes• 

Beyoğlu ~862. Şube acentesi: Sirkecide } 
MühOrdar zade hını altında T el.lst274(J 

Kat'i kai"aır iiinı lzmir sürat Kat'i karar ilanı 
111awdt 
1'tdtlf lira Merhunatın cins ve n~v'ile 

mevki ve müştemi l~ti 

32 Beylerbeyin'de Blrha~iye mahallesinde Ra· 
ı~mafa ıokajtnda eski 12 mOkerrer vo ye
nı 16-1,16-2 numaralı 56 aroın arsa üzerin· 
de ahfAp birboçuk katta 2 oda ve 96 erım 
ana Ozerinde birbuçuk katta duvar tqın-

!ord11nw11 
rmıt 

dan 1 fınnı havi 1 hanenin tamamı. Abdülkadir Ap 
190 'J.97 Galata Şehit Mehmetpap mahallesinde 

Ustupçular sokağında eski ve yeni 17 nu
maralı 56 aqm ana üzerinde klrıir bir 
kattan ibaret 1 dokklnın nısfı hiuesi. Bekir Ef. 
Çakmakçılar'da Dayahatun maballe1iDde 
V aldebanı ikinci kapı alt kah mevkünde 
e.ki ve yeni 39 numaralı 128 UfrD usa 
berinde klrgir 1 katta ilıtilnde bana ait 
diğer qhaaın odalannı havi billhaYa bir 
odanın tamamı. Hacı Khım Aia 

512 150'7 Fatihte Huaççımubittin mahallesinde eski 
Jenİ Şifahane ve yeni TOrbeiıerif ıokağın• 
da etki 15 -18 ml\kerrer 13 mllkerrer 13 
mllkerrer Ye yeni 11, 13 numarala yllz beı 
•rfln araa Uzerinde klrgir bir katta UslUn
de uma kabnda pasa odaıını ve otuz üç 
UflD bahçeyi ve alhnda bodrumu havi bir 
fınnin ytlz yirmi ıekiz hisse itibarile elli bet 
hisseıi ( mezkftr fınn mahalll haraptır ). Nadire H. 

2'6 2462 Üıkildarda Muralreiı mahallesinde Çavut· 
dere sokağında etki 121 ve yeni 153, 153-1 
makldp numaralı iki ytlz kırk Uf&D ar11 

llzerinde ahşap iki katta ve iki b610kten 
ibaret olup bir bölOğtl yedi oda binofa bir 
avlu bir mutfak diğer b610ğtl iki oda bir 
mutfak ve harap gayrikabili İ.ltimal llç ku· 
JUJU Ye iki yh doksan arıın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamL Rqit B. 

1000 2143 Oıktıdardi T abaklu mahalleainde Sellmpa· 
ptap caddeainde etki 11 ve yeni 9 numa• 
rah ylb: albnıf dart artın ana tızerinde ah· 
pp iki katta yedi oda, bir sofa, bir malta 
tatlık, ohu artın arsa llzerinde ahpp bir 
katta mutfak, bir kuyu ve iki yllz alh &rflD 
HbpJi ha'Yi dahili buı sıYalan nobua 
lmlceD kısmen tamir edilmif yenice bir 
lwıam tamamı. Hayriye H. Mehmet Necmettin B. 

• 2111 Olkldarda Tabaklar mahalleainde mey
daamk IObpda eski Ye yeni 12 numarala 
dôban irtın ana berhade abpp llç btta 
bet oda lld sofa bir toprak aYha iki kuyu 
" elif aquı ana tberhıde bir mutfak .,. 
~ Jlz kırk arpıı bahçeyi haYi uki bir 
hin.mn tim•m•. lbnhlm Efeadi !mine H. 

• 98 Topbptda Bayezitafi mahallealnde Aba· 
ıa1 caddalnde etki Ye yeni 82 ili 88 na• 
maralı ylz ohu: bir &rflDdan ibaret mln· 
bedim d8rt dtlkkln anamwı tamamı. 

Allettin Ye Klzım beyler 

il 6"185 Oakndarda SelAmi Aliefendi mahallesinde 
keresteci Manil sokağında eski ye yeni 2 
numaralı d6rt yGz arımdan ibaret mllnhe-
dim hane arsa11nın tamamı. Mm Dikranaki 

185 8398 Salmatomrukta Kefevi mahallesinde T qçı 
sokatında Hki ve yeni 2 numaralı yüz ar
tından ibaret miinhedim hane arsasının 
tamamı. Muammer Mustafa ve Arif Efen· 

postası 
(GOLCEMAL) Vapuru 3 

t9fl'lniHni puartui 14,30 da 
Galata rıbhmmdan kalkarak 
1ab 1abahı Jzmire vanr ve 
çarpmba 14,30 da bmirden 
kalkarak perıembe sabahı ge· 
Ur. 

Vapurda mnkemmel bir or· 
keıtra ve cazbant mavcuttur. 

AynU sorar postası 
( M E R S 1 N) vapuru 4 

T epini1ani Salı 17 de Sirkeci 
nhhmından kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, KOçDkkuyu, Edremit, 
Burhaniye, Ayvalığa gidecek 
ve dönOıte mezldir iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğnyarak 
gelecektir. 

Azimette Gelibolu için yiik 
alınmaz. 

I ra~zon ~irinci Postaıı 
(MahmutŞevketPap) vapuru 4 

Te·-s l =~i- a ı akşamı 
Galata nhhmından kalkarak 
Zonguldak, Inebolu, Sinop, Sam 
sun, Giresun, Trabzon, Ri
zeye gidecek ve dönDıte Sür
mene, Trabıon, Tirebolu, Gire
sun, Ordu, Ünye, Samsun 
Sinop, ine bolu, Zonguldağa 
uğrayarak gelecektir. 

Mersin postasi 
(Çanakkale) •apuru 5 Teı

rininnl çartamba 11 de Galata 
Rıhhmmdan kalkarak Çanak· 
kale, tmıir, KOUnk, Bodrum, 
Rados, Fethiye, Finike, An
talya, AWyeye uğrayarakMer
ıine gidecek ve dönllfte ayni 

iskelelerle beraber Tquca, Ana
mura, Kapduuıa ağnyacakbr. 

Andlfll, Kalkan yolcu 
ve ynkll Plif ve gellfte F et· 
hlyede aktarma aaretDe alınıp 
verilir. 

Çanıkkale için yllk almmu. 

Fabrika mahalli 
Kızak mahalli 
Seyritefaln idare1inJn uhdef 

tuarrufmıda olan Fener' de 
fabrika, Ayvansarayda kızak , 
mahalleri açık artbrma ile ki
raya verilecektir. Kat'ı ihale
ıi 25-ikinciteşrin· 930 tarihin
de yapılacaktır. 

lstiyenlerin o gön levazım 
mUdOrlOtDne gelmeleri. 

dilerle Eıma Hikmet, Emine Remziye ve Seher Hanımlar :ı; 
605 8588 Koska'da Çobaaisa namı diğeri Çobaaça- ı ~idik ıadı biraderler Hpurlırı d 

VUf mahallesinde Havuzlu ıokağında eıki Karadeniz 
17 yeni 16,18,20,22 numaralı 300 artın arıa 
Ozerinde iıtihmam mahalini •e keza 250 
artın üzerinde camekln mahallini ve 100 
artın üzerinde adi kArgir ikiıer katlı •e 
birer odayı havi 2 haneyi ve 250 arıın 
bahçeyi hHi (Havuzlu hamam) namile ma· 
ruf 1 hamamın tamamı. Hatice Nedime H. 

~akanda cins ve nav'ile semti ve numaraları yazılı emvali 
~yrımenkulenia icra kılınan aleni müzayedeleri neticeıinde hiza· 
• ftDda gaıterilen bedellerle mllşterileri üzerinde takarrllr etmit 
l8e de mezk~r bedeller haddi IAyıkında görillmedijindt-n tekrar 15 ;an mO.d~etle ilAn ~dilmelerine karar ve~ilmiş ve 19 te9rinisui 
: tanbıne mUNrhf çarıamba günü kat i kararlarının çekilmesi 
le arrftr eylemiı olduğundan yevmi mezkürda 1aat 14 ten 16 ya 
•claı Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Muntazam ve Lüks postası 

Dumlupınar 
vapuru ı Pazar gtınu 
teırinisani alCıamı 
Sirkeci nhbmından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samıun, Ordu, Giresun, 
Trabzon ve Rizeye azimet 
ve a•det edecektir. 

T afıilit için Sirkecide 
Meymenet hanı altında acen
talığına müracaat. 

Telf. lstanbul 2134 

[ ~ !"~ 
s:ı i g. 

!:! ~s 
~t -B ,.n Jg 

Mcrhuhuhatın cins ve neviJe 
mevki ve müştemilAtı 

5250 2827 Beyoğlu'nda Feriköy ikinci kifım mahalle
sinde atik Haao •e Hanımoğlu ve cedit 
Hanımotlu sokağında eski 42 mOkerrer ve 
yeni 34 numaralı yüz altmıt alb arım arta 
üzerinde klrgir dart katta dart daireyi bi· 
rincl katta antre, bir mutfak, bir hellyı 
ıhavi bir numuah dairesi ikinci katta bir , . 
Ahanlık mevcut olup burada d6rt oda, hır 
aofa, bir helA, bir mutfağı iki numarall da· 
ireyi Dç ve d6rdBncil katlarda ikinci katın 
aynı birer daireyi havi ve iki yüzde birer 
ıalmit ve ikif er balkonu mevcut bir apar· 

Borçluaw 
ıaıııı 

bmanın tamamL Orhan Mithat Be1 
300 2892 Kumkapıda Tavql Silleymanaia mahalle

sinde Ôrdeklibakkal ıokağında eski 23 yeni 
17 numaralı yetmİf bet artın ana llzerinde 
klrgtr iki katta ocak tulumbalı kuyu albn
da bodrumu Dıt katta biri ufak olmak Dze
re iki odayı havi bill gedik muayyen ma• 
halli mllftemil berber ıedifinden mOnkalip 
bir dOkkAnın altı hiue itibarile llç biueai. Ahdtll· 

hay Avni ve Ahmet Hamdi YeSadi Beyler 
12225 3171 Beyoğlunda Knçllkpangalb mahallesinde 

Cabi ve Bekçi ıokağında eıki 16, 18, 20 ve 
yeni 21, 23, 25 numaralı yDı elli &J'llD ana 
llzeri~de maabodrum klrgir llç buçuk katta 
dokuz oda, d6rt sofa, bir antre, bir kiler, 
bq daraç.a, bir mutfak, bir kumalı Ye ban· 
yolu ıoğuklup havi hamamı ç.amqırlık ve 
L alarif er mahalli, odwı ve k&mOrlnk ve do
kuz yüz artın bahçeyi havi bir hanenin altı 
hi11e itibarile bq hissesi. Madam Apnl 

15500 4272 Kadık&y\bıde Oımanağa mahallesinde nh· 
bm lakeleıi ıokağmda eski 15, 15, 15 mO
kerrer ve yeni 2, 4, 6, 8 numaralı bet yüa 
aekaea UflD usa Ozerinde klrııh' alh kath 
ve on iki daireden ibaret olup tek numarah 
daireler albfu, çift numaralı daireler ye
diıer odalı birer koridor, birer banyo, birer 
mutfaldıdır. Yalnız on, on bir numaralı dai· 
reler beıer odalı olup daraca ve ç.amaprlık 
ve aynca bq odalı bir katlı dairesi Ye rene 
bir kat tııtllnde nç oda, bir mutfak. bir 
kapıa od&11 Ye on iki k&mllrltığtl Ye ildy(ls 
kırk alb artın bah~eyi havi yenice bir 
aparbmamn lll8ıf lal11esi. M. Rtprd 

120 16051 Samatyada lmnhor Dyubey mahallesinde 
Camilterif aliefendi 90kajında etki 18 Ye 
yeni 24 numarah seben bet UflD ana iz•· 
rinde ahpp llç katta d&rt oda. bir aofa, 
bir tqlık, bir toprak aYla bir mutfak, bir 
kuyu Ye on dokuz Uflll bahçeyi havi muh-
taa tamir bir hanenin tamamı. Şerife H. AB el. 

5200 20158 Beylerbeyin'de eski ve yeni Havmbap ao
katında eski 8,8 ve yeni 25-27'25-27 nu
maralı 587 arpa ana tızerinde 1 kah kir
gir, 2 kah ahpp olmak Onre 15 oda, 4 
ıofa, 2 ıalon, 2 k3mtırl0k, 1 odunluk 3 
kiler, 2 tqlık, 1 mermer antre 1 hamam, 
ta•an ara11 ve 50 utm arsa llıerinde mün· 
badim mutfak, ahır olarak kullanılmaktadır. 
Bahçede 2 havuz, 1 1arnıç ve 95 &rfıD 
arsa Ozerinde su hazinHi 1 dönnm 868 ar
tın bahçeyi ve 13 d6nilm fazla bahçeyi 
haYİ bazı çerçinleri ve kaplamalan muh-
tacı tamir 1 kötkUn tamamı. Mehmet Asım Bey 

Yukarıda cİDI ve nev'ile semti Ye numaraları muhaarrer emvali 
gayrimenkulenin icra kılınan aleni mür.ayedeleri neticesinde hiza
lannda ıösterilen bedellerle mtlfterileri Uzerine takanllr etmit ite 
de mezkQr bedeller haddi liyıkında görülmediğinden tekru (31) 
gUn müddetle illn edilmelerine karar verilmiş ve 6 klnunue,vel 
930 tarihine milsadif cumartesi gUntl kat'i kararlarının çekilmeıi 
takarrDr eylemit olduğundan yevmi mezkiırda saat 14 ten 16 ya 
kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

" 
Zonguldak vilayeti muhasebei 
hususiye müdirliğinden 

Müzayedeye vaz edilmiı olan merkez: atelyeıindeki edevat ile 
kazalarda bulunan kamyon ve tq kırma makineleri mOzayede 
müddeti bili mUddet temdit edilmiş 'olduğundan ~talip olanlann 
encümeni vilayete müracaatları ilin olunur. 



Galata'da Kara
kövde Börekçi fı
rını ittisalinde bü
yük muhallebici-

nin üstünde 

Birinci sınıf kumaşlardan mamul 
ve kusursuz, biçimde gayet şık 
elbise~er her yerden ucuz satan 
YEGANE Müessesedir~ 

Erkekler için. 
Muşambalar lnıfllz 91/ Liradan 

2 itibaren 

Muşambalar çevrilebilir 141
/2 ,, 

Muşambalar Aıtarh 191
/2 

" 
Pardesüler Gabardın 251

/2 m ıflon ile ,, 
Methur Mandelberı 

Pardesüler .narka ~mpenneablllze 291/2 tt ııabudia 

p d - l Meıhur Mandelberc 3 7 '/ ar esu er marka müflon ile 2 

" 
Pardesüler lnıriliz biçimi 221/2 kwnqtan " 
Trençkotlar 171/2 " . 
Paltolar . Yiinlü 131/2 " 
Kosti,imler ine iliz 141/2 blç1ml " 
Kostümler Llcivert ıs1/2 •e ılyah " 

1 

il s·~yük 

Elbise 
Fabrikası 

Erkeklere mahsus gayet müntahap PAR
DESüler,'PAL TOlar veMUŞAMBAlarn·ı 
müntahap çeşıtlerı ve hanımlaı·a mah-

sus manto arla peklı nıuşambalar 

' ' " ' ? ' ' ' • • ~. ,'~ r: L -., 

M b 1 Deri h klidi mu 'l· 
u_şam a ar telif renklerd" 

131 / Liradan 
2 tibaren 

Muşambalar Çcvrlleb ·lir 141/2 ,, 
Trençkotlar Muhtelif 171/2 renkl rd 

Muşambalar Po dö Pet 141/2 
Muşambalor ipekli 181/2 

oc ki " . r 11ç11 
' '1 • ' 

· Mµ5ambalar kauçuktan 41/2 
Muşambalar Bivertln 71/2 
Trençkotlar 91/2 
Paltolor Yünlil 91/2 

Tediy@t(a Büyük Teshilat=Toptan Fia.tına Perakende Satış . "' u t t J i 

Kiralık kitgir hane ve 1 Evkaf umum nıüdür- ..-v AK 1 T ·3 r Defterdarlık ilanları 
dükkan 1 lü~ünden: IK.. ..k il" l 1 

Be~kb~aAkudldde30(m~ B •1 d Ft ht h, UÇU an art ~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 
kerrer 30, 47) 45, 47-63; 83-99 eyog un a a ma a un ma a. ı, Mevki Cinsi No: !U Miktarı ziraı Muhammen bedeli 
numaralı hanelerle 1-3, 15,19,2C 'esinde Ayazpaıa vakfı arazı· - -~ He rh o~fiolanırr lira 
mükerrer 20,28,32,35 numaralı 'lıoden 30 harita numaralı 44 ~··••••••Tarlfe .. • 0

•••: Pendik caddesi. Tarla 2919-16 2062 350 
dükkanlar bilmüzayede icar edi- metre 250 santimetre murabbaı · 1 Defalık tu~s , 30 Balada mevkii ve cinsi muharrer bir kıt'a tarlanm mülkiyeti 
1eceğinde~ şehri halin 28 inci ınabal bilmüzayede furuht edile- : l • • $0 : 27-10-930 tarihinden itibaren 21 gün miiddetle mUıayedeye çıka-
sah gününden itiı;a~en yirmi gtın , ceğinden taliplerin teırinisaninin J • • 6~ : rılmı~hr. Verilen bedel haddi liyıkmd~ rüldüğil takdirde 16-11-
müddetle alem müzayedeye vaz . bctinci r•rıamba günü saat 4 • • 'r~ : 930 tarihine milsadif pazar günü saat ,lS ten 16 ya kadar Kartal 
edilmiıtir. · . . · 14 de kadar lstanbul Evkaf mü- ihtivaç kalmavın- : mılmildürlüğünde alım ve satım komisiyonunca aleni surette mü· 

Talip olanlann Ye daha ziyade· diriyetinde . orman ve arazi ida- : cava kadar ( ua"1P : zayedesi icra kılınacagv ından talfplerin yeYmİ mezkOrde teminat . . • ı• ed'l 100 • 
malümat alinak isteyenlerin Tet· reaine .müracaat etmeleri. • 1 O Jefa) I an ' - · · • makbuzlariyle ·komisi yona !DÖracaatları illn olunut. 
rinisaninin 19 uncu. Çarıamba · : mek -/Izere maktu . . · i 
gilnil saat on:üçe 'kadar mahalli · · oğum ve . • {a ın astalı farı • A~onelcri~in. h~r Qç a)Iı~ IÇ{n: : Tfütfu İnhisar mezkürda 54 nutnarada mütevelli mütehassısı : bir ciefuı meccanen' : 
kaymakamh~oa ve ye~mi m~z- Doktor : ı satırı geçen ııtnıarın fazla 'ltın : 

umum 
müdirliğinden: 

l..t!. d t.: H •• • N •t : için 5 er kuruş zammolanar. • 
KUnJn saat on ücüo en on oeıine . usey;ın aşı ..••.••.... ·······-······= 
k.adda~:ıs't~obul e~kaf° mUdüriye- · Türbe, eski Hililiabmer binası Gümrük komisy;.;;;;;u aranı· 
tm e ıdare encüınenine·mnracaat No.· 10 Tel. fatefon .• 2622 etmeleri. } or - Gümrük tarifesinfn tatbikabnı 

bihakkın bilen t~rbiyeli gümrükçü şirket 
ç in aranıyor. Taliplerin B S. rümuzu 
ile Istanbul 75 numaralı posta kutusuna 

100 · kilo : Karpit 
15 adet : Pirinç saç levha 

Pazarlıkla gi:ibr~ satışı 
Pendik Bakterıyoloji Enstitüsü 

rrıiidiirliğinden: 
Pendik Bakteriyolojihanei baytariıinde mevcut gübreler pararlak 

ıuretile 9Teırio:aani 930 tarihine mtlsadif Pazar iÜnÜ satılacağından 
glıbreyi iÖrmek ve ıeraiti anlamak istiyenler her gün almak iste· 
yenlerin ye•mİ mezkürda saat 14 de müessese müdüriyetine 
milracaat eylemeleri. 

1 ayyare Pıyangosu 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 

TAYYARE PiYANGOSU BILETiNi 
ALiNiZ. 

4 üncü 

müracaatları mercudur. (4) 

Para kazanmak lster misinir? 
Hanımlara beylere kolay bir iş işiniz ol· 
madığı zamanlardan istifade ~deceksiniz 

2 - 4 arasında müracaat Istanbul dör
düncü vakıf han içinde unionkoltesriat 
(7). 

36 ,, : · <;elik ,, ,, 
3 ,, : Tesviyeci mengenesi 

Mubayaası tekarrur eden bu levazım için evvelce yapılan :ıleni 
münakasada tür.carın teklif ettikleri f:atlar haddi layı!< görülme· 
miştir. Talip olanların, son fiatlarını vermek üzere ( 17 Teşrinisani 
930) Pc1zartesi günü saat 11 de Galatada mübayaat komis\ onuna 
müracaatlan • 

Taksitle - Hanımlara beylere elbl· lstanbul Belediyesi llanlara 
~lik kumq~r hanım~~ beyku hı~r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ısmarlama elbiseler Paltolar mnntolar Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Koltuk solcağmda 3 
mu~ambalar her nevi ayakkapl n la(tikler No. lı kısmen münhedim hanenin ol bapta cereyan eden muame· 
(oşonlar Istanbul dörduncü vakıfhan lei kanuniye neticesi ankazm 1-11-930 tarihine miisadif Cumar-
içinde Unionkoltesriat _ı_7)____ tesi günü mahallen esnaf arasında müzayedeye vazedilerek ce· 

Marsilya kiremitleri hakkmda reyan eden müzayede neticesi ankazın tamamı 175 liradan 
bir mütehassıs usta: - Plan Kasımpaşada Uzunyol caddesinde enkazcı esnafından Yusuf 
tertip fabrika in~a eder. Keza her kire· ÇaYuş üzerinde kalmış iıede fiah mezkür muvafık görülmiyerek 
mit fabrikasına elzem olan hususi mar. müzayede tehir edilmiş ve yeYmi müzayede 5-11-930 tarihine 
silya kiremitleri için zikzaklı rink hiçi· müsadif Çarşaml.ıa güoü l<ablezzeval dokuza bıral. ılmış oldu· 
mi hırunlar inşa eder. Adres Istanbul 
Sirkeci Şohinpaşa oteli Sla\'ko Şurl.. of (2) ğundan alakadarlann yemv ve saati mezkürda müıayedeye 

~ ım IBIOO~i-şt-ira_k_e_tm_e_k_u_"z_u_e_m __ a_ha_ıı_i_m_~_k_ür_d_a_bu_'u_n_m~al~ar~ı~il~~n~~~un~m~u~~~r~. 

Bakırkö ilnde Aksu mevkiinde çimen · 
co fabrikuı ittiıoalinde fabrika ~ apılma 
sına elverişli kırk dönümden fazla bir 
arsa sacılıkur. Gazetemize S,Z. runıu;ule 
miıracıı~ tlan. 

lıtanbul belediye dairesinden: Gedikpaşada Eıirkemal ma· 
hallesinde mektep sokağında Tatlı '< uyu hazne ve tulumbasının 
tamiri pazarlıkla yaplırılacakbr. T alip~erin 5 Teşrinisani 930 
Çarşamba güoli saat on beşe kada:- le.azım müdürlilğüne 
gelmeleri. 

• ....il!.... .... ' 

Mes'ul Müdür: .ı1efik AJıiiii' 


