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Gazi Hz. sahıl viliyetle
rimizde bir tetkik seya
hati icra bu uracaklar 
Anka.ra, 2 - Reisicümhur Haz- yahatlerinde belediye intihabatı 

.etleri pek yakında memleket dahi- münasebetile bazı yerlerde tezahür 
linde uzun bir tetkik seyahatine çı· eden ve cümhuriyetin ,,eka11 ve 
kacaklardır. Gazinin bu seyahatle- mevcudiyeti nc.~::-ıından dikkate 
rinin bir iki ay ıünnesi muhtemel· §ayan görülen mevzularla da yakın 
dir. Seyahat programı henüz kat'i dan alakadar olacaklardır. 
surette teıbit edilmemi§ olmakla Rc:s: .:ümhur I lazretleri her ıe· 
beraber Gazi Hazretlerinin İzmir yahatlerinde olduğu gibi bunda da 
ve havaliıi ile Antalya, Mersin, A- doğrudan doğruya millet!n .. için~ gi 
dana, Konya, Samsun ve diğer bazı re :.:: ve halkın en samımı dılek 
vilayetlere uğraması tekarrür et- ve dertlerini kendi ağızlarından 
mit gibidir. dinli ..... :=ktir. Gazinin bu tetkik ve 

Reiıicümhur Hazretlerine mutat ir§at seyahatleri safahatından ef· 
levattan batka dahiliye vekili ve karı . - .ımiyeyi muntazaman ha· 
diğer Tekiletler erkanından birer berdar etmek için matbuat erkanın 
müteha1111 refakat edecektir. dan tensip buyuracakları bazı zeva 

Son hadiseler ve yeni ihtiyaçlar tın kendilerine refakatleri muta· 
hükumetin muhtelif ıahalarda öte- savverdir. 
denberi tasavvur ettiği ıslahat ve Ankara, 3 (Telefonla) - Gazi Hz. 
İcraatın bir an evvel tatbikı lüzu· daha bir müddet evvelden uzunca bir 
rnunu hi11ettirmit ve yeni hükume- seyahate çıkmak tasavurunda idiler. Fa 
tin beyannamesinde de izah ettiği kat meclisin a~ılması yaklaştığından 
veçhile bunların tatbikat sahasına tehir buyurmuşlardı. Seyahate on beş 
isali için ilk adımları atmıttır. yirmi gün içinde haşlamalan bekleni· 

Gazi Hazretleri, bu ihtiyacat ve yor. 
İcraatı mahallerinde bizzat tetkik Bu seyah"'" • - Türkiyenin bü· 
ve memleketin t .mayüllerini daha tün sahil vilayet m~rkezlerine, bu me· 
derinden ve daha yakından müta- yanda lzmlr, Antalya, Mersin, Samsun, 
hede ile lüzumunda icraat progra- Trazon ve İstanbula \·ukuhulacağı zik· 
tnını tevsi etmek üzere seyahati ih· rolunuyor. Fakat bunlar henüz tahmin 
tiyar ediyor)ı.r. Gazi Hazretleri se- Jerden ibarettJr. 
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Mıllet meclisınde ılk karşılaşma 

r effiı B. bir arl(adaşını 
reis vekili yapmak istedi 

. ismet Pş. 
bır 

razı olmayınca 
vazıyet aldılar 

garzp 

laemt Pt- Fethi B. 
lia~"k•ra, 3 ~Te!efen) - Bu ıene B. M. Meclisi açıldıktan aonra 
d. fırkası ıJe Serbeat ,ırka arannda ilk mU1ademe riyaset 
ıva · ' F nı ~ntibabıda ~)muştur. 

t .~thı Bey kendı, fırkaama mensqp meb'uslardan birinin Mecliı 
1 e 

1 Tekilliğine intihap edilmesi için ismet paıa nezdinde teıebbü
r:tta fbulunmuştur. ismet paşa Serbestçilerden bir kAtip intihabına F':;• •kat etmi§ ise de Feth.i. Bey ilk talebinde ısrar etmittir. 
v at lımet paıa bu huıusta arkadaılan ile görüşmekıizin s6z 
ererniye w. • b"ld" . . 8 . . F d 1 cegmı ı ırmıştır. unun üzerıne ethi Bey ve arka-

• •t •.rı divanı riy&1et intihabında Halk fırka.ı namzetlerine rey 
\' errn~yerek kendi fırkaları için ayrı namzetler göıtermef.e karar 
v erlbışlerdir. Serbestçilerin bilhassa Kizım P•fa Hazretlerine rey 
t::::ı~rneleri Hail< fırkası azası 3rasında garip bir haleti ruhiye 

B rU olarak telakki ediliyor. 

Çıkıyorlar 
DtndltlJnun möderr$lleri 

.S. F. dan ayrılıyorlar 

Edebiyat fakülte•l koyduğu 
prenaipi ilk defa kendiai 

tatbllt ediyor 

Şelrip B., Y~auf Z ya .... 

Şükrü Mehmet 
Bir Kürt doktoru Mızher Ca

mın Beye bir mektup 
yollımıt 

Okuyucularımız kürt isyanı 
harekihna karaıan ıu ismi ha
tırlarlar: Doktor Şükrll Mehmet, 
Bu adamın iı

mi Dr. Maz
har Q3man B. 
yin çıkardıiı 
ııhhi sahifeler
de de geçmiı 
ve Mazhar Oı
man 8. fesat 
çıkarmak, ih
tilll yapmakla 
uğraşan bu 
doktoru telin 
etmiıti. 

Bu telin ya
Maılıor Osman t1 

zısını Bağdatta okuyup öğrenen 
ŞUkrü Mehmet, Mazhar Oıman 
B. ye ıu mektubu yollamııhr: 

Mazhar! 
On gün evvel ~efir Tahir lutfi 

B. ile konuıurken ıenin matbU· 
ata verdiğin yem~lc. liıtesiod~n 
bahsetti. Seni ııhsan tanımıy;or· 
du. Tarihçei bayatı.nan bir hüll· 
181101 'yaparak'. faaliyet ve zeki 
itibarile .Avropada da misli ol
mayacak kadar m~mtaı bir n~
direi hilkıttir, dedlm. Bu hakı
kati tekrar ederken ben heye
canımdan adeta kendimden geç-

miı ıibi idim. 
Buna mukabil cümhuriyele 

nakledilen hezeyanında bende 
olmadığını pekill bildiğin ihti· 
raaat ve ef'ali bana isnat ettiğini 
istihfafla okudum. 

lıte azizim bir Kürt ile bir 
Türkün farkı. 

:Dr. ŞdkriJ .Sekban 

Kadınsız memleket 

yeni romanımızı okuyor mu
sunuz? OOn baıladı, altıncı 
sayıfamıza bakınız. 

V- A· K- 1- T 
ın 

3 ilncU tertip hediye 
kuponu : No. 25 

Fen adamlarımız 
Almanlaran ke!fett a;, motôr?eri, tıy• 
yereleri , otomobı leri durduran 
esrırengız kuvvet 19:n ne dıyorlır? 

2 inci sayıfıya bakın r 

icra ve ıflas kanunu 

Adliye vekaletinde tadil 
hazırlıklarına başlanıldı 

••••• 
Bu iş için teşkil olunan ıhı encümen 

yakınd<ı faalıyete .ıırışecektir 
Ankara, 3. (Telefon) - lcra ,.e iflas 

ve ceza usulleri kanunlarında yapıla

cak tadilleri teshit edecek encümenler 
toplanmak üzeredir. 

icra encümeni reisliğine Temyiz mah 
kemesinden Fuat Hullısi, ceza muha· 
keme usulleri tadil encümeni reisliğine 
de Fahrettin Beyler tayin olunmuştur. 

Encümenler hakimlerden mürekkep· 
tir. icra encümeninde Feyzi Daim B. de 
.ırdrr. Bazı büyük barolardan sorubn 

lara ce,·ap gelmektedir. 
Müzakerelere bu ayın 15 inde haşla

ması, bir bu~uk ay sonra da bir kanun 
hazırlanması muhtemeldir. 

Adliye vekili Yusuf Kemıl 
Beyin mühim bir kararı 

Ankara, 3 (Telefon). - Adliye Yekili 
Yusuf Kemal B. in yeni ''erdiği en mü
him karar intihap encümenine ait eski 
madde hükmünün iadcsile bunun yeri· 
ne tatbik edilmekte olan muvakkat Yu•uf !Cemal B. 
maddenin kaldırılması için hazırlanan.--'-------------
Jay:ihadır. Mu\'akkat madde intihap en· H. Fırkasında 
cümeninde Temyiz azasına ait üç me"· ___ _ _ 
kii, Temyiz Eskişehirden buraya gelin· Gazi Hz. nin işaretl~ri 
ciye kadar nkalet müdürlerine ,·eriyor 
du. Şimdi encümene Temyiz aza~ı da ehenuniyetle OJZarı 
alınacak, bunlar içtima günlerinde bu· dikkate alındı 
raya gelecektir. 1Ju suretle hakimlerin Ankara, 3 (Telefon) _ Halk fırkası 
istiklali tam teminat altına alınmı~ o- yann saat onda toplanacaktır. Du i~ti· 
luyor. mada Perşembe günü mecliste yapıla· 

Avukıthk stejı l9ln yeni cak encümen intihabatı hakkında görü· 
bir dütünc" şüleceği gibi belediye intihabatı ~s?asın 

Ankara, 3 (Telefon)_ A,·ukat olmak da bazı yerlerde vuku b~lan hadısele· 
• · 2 sene staJ' mecburi,·etinin bu gibi· rin de mevz.ubahs olacagı anlaşılıyor. 
ıçın " ' . 1 . . t ki d lerin tayinine müsait münhal olmadı- Gazı Hazret en~ın nu u arın a me~-
·1 noktasından kaldırılması belki de leketimizde yenı fırkalann zuhuru ıle 
g . sahit olduğumuz dikkate şayan safha· 
staj denesinin avukatlar nezdınde ge· :. tk'k. d .. h ı"yet "ı beka ve . . .. .. .. . tarın te ı ın an cum ur n 
çirilme~ mecburıyetı ıluşunulmesı muh inkişafı i~in istifade edilmesi lüzumuna 
temeldır. isaret edilmesi lüzumuna süphesiz fır· 

Ism !!lıı·ı H-akkı B. ka içtimaındn 1ıu yüksek işnrct nazari 
~ dikkate l\hnaçaktır. " 

Her halde öntim'üzdek! sene zatfın· 
Nanızt t listesini kendi- da dahili fdare noktasından tfazı mUhim 

liğinden ih\n etnıiş 
Ankara , 3 (Telefon) - Söy

lenildiğine göre Srrbest fırkanın 
lıtanbul ıebir meclisi namzet 
liıtesini mllderris lımail Hakkı 

8. kendi bafına ilin etmiştir. Bu 
sebeple heyet azasından bir kıı
ml meı'uliyeti ona yüklemekte 

kararlar alınması zaruri · görülüyor. 
Ancak bugün, alınacak tedbit:lereeo dö 
ğru istikameti ,·erebilmek içiı:t umumi 
,·a7..iyet tetkik olunm~adıf~ 

Sntfet Bey 
Ankara, 3 (Telefon) - Halk 

fırkası umumi katipliğinin Saffet 
8. tarafından tedvire devam 

imişler. olunması mtıkarrerdir. 

Dünkü Mecli• milzakerab aon haberlerimizde 

Serbeıt fırka kadınlığı ait meselelerle n-eşgul olmak üzere 
kadın itleri tubesi tetkil etmittir. Bu işle Nezihe rfıuhıttin 
Hınım me,gul olmektı~ır. - Gazeteler-

----- -------p una mukabil Halk fırkasına n:enıup meb'uslann önUmUıdaki 
\':rı~rnbc günU yapılacak encümen intihabında Serbe.tçiler~ rey 
~eri anla~ılmaktadır. Heremr!} .? SI - Pen ne ttrafl 

H•• -----~~~~~-~~~--~~~~~~----~----~~----~~-~~~-~.-.~~~~~ -J-~~. ---::--·-~~-~~.-~-~-r-.~~~---_.----
mürıoeat edeyim ? 
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M. Ven.zelos Atinada M. Meclisinde 
Eneomen P mb -

Fen adamlarılhız 

Almanların keşfettiği esrarlı 
kuvvet için ne diyorlar ~ Halk Başvekılı muazzam 

t z hür tla kart ıladı 
ye t•tkil edilece 

Fethi B. ilt ieti•h talrriri Bir memleketteki bütiln otomobilleri, tayya-
ret•eft: haft•Y• kM.ldi releri, motörlerl bir anda durdurmak 

Anltlra, ! (TfJef3h) - MflfH Meclisi kabil midir ? 
M. \l"nt%~1d• "Ahkarada ıeçtrdilim ıünler büfüıt lkid• teıh••dı. BneiiMdlft in· ıarıa sörU,tük. DatUlfhan f•• taklt-

ınsani•t!tin tarihine ahın harflerle tihaltatı isin Ptrtembeye teplanılması tesi makine müderrisi Burhanettin S.. 
' takarrUr etti. ou sizleri söyledi: 

yaaılmalidır ,. diyor Ankara, § (f'titrôll) - Fethi S.yin - Gelen haher nzıh •eltltllr. B1ınaı 
* " • ' • ' ' Mfflia reialitine verdiji ietizah takriri· l•i11 katı bir -1 lliylemek i111U11r •ell· 

tina, 2 - M. \ enizelos yarın sahab kal•t nebreti balkonundan hallca , r- J 

bura)a TA~i dlataltrr. Bu telUI- nl• lleMI fl4llitf tur. Yalnız inini henset hlcliiııilef n-
L hita5t ltir tiütiJİ lr•I decek ·~ft tiflf4ftf int1U'61~i Mtıren Telee de olma• 11te9ell Markoal fa...ı. hur M. \'enizelosun ~·anakKale Bo- .,., -

•e Anluıra aeyahati hakkratla htt lntillllt daltainlt tntlftteld,lfrin yadan Amerikadakl elektHk ıamllıilın-
gazından gündüz geçebilmesi için ım;s · ı. ı 
kru UIRI sUntlilne •etttii lJldttfu e- halita italtat •eret•lttlt. 9'f~f lltÜla~ ak aftltr litifliUIMila• nı 8tiftdiirllp yakabllmlfti. Bu bit •••· 
ntird~d lfetl ı@hıdştlt. M, Mihlllalılepdln latllia~ rtiil 1'Mlalt11et iaflttetlftl tatatuuiın 1öı ı reto lhteeletridir. Handu iılt•tilfri 

tin 2 _ Mi •il \etti 1 1,. . lannı ailJatıtor tetflıa MU1ttaıüt Yf •iııilhılelet ile ttlslz ahiyelerl nU1l alabllt7n te h 14 
• ııe 8881 ır~ . alllMlfttle lıtiatp ftlffiı•e ki~n- sureti«! harekete fe1ebili)'ur1ata Mlfl· 

de halk tarafından ~k rnuauafb hır ttiut, D. ( .A.J - Ankaratlan .tiher iti ftMt \'f fdlllıhilltat haklliı•a •a· yeto dnresl tittrlne konadk bir alnlt 
istikbal h111ırJanmaktadır. M. Venize- uönmez Hariiife dizirr M. Mihalalui• hiH elrOflıdM latiU.fttA hlitıllllÜ il· J 
Jntıı. t•ıre;e ~ıkar cıkmaz hiUfassal be- paloıs matbuata beyanatrndn ezdi•leı t'f • bir mene ıönderlldlil Yaldt Dradül 
tl!ttattA bulunarak 1Utk . tattan mu- demiştir ~i: Btn ve Yenizelos A11lılara- zete •lulifft lfı]ntbfılı Mfdıf Me- ee~yan kesilebilir, Njfekl111 Marknf h 
ltartıftetf hadiMI tarihiye-sinin bU,tUk e- dan esaslı bir e-hf'mndyetl haiz bir tse- rltl". ~ böyle rapntı,tı. Telıdıde tle i9Mtllltllll:ı 
MflUtllydfttl kayft "' izah edHflltir. rin ikmat ecİfJditi kanaatHe u.iet edi- Oallllfrf vettm on .......... , ft•fr· ~ ~ . ~ mevceyi değlştirebilemiyor ••tı•7 kt-

Atfrta, 2 - M. VtıHhıelos AtİltUıi la· yorüz. Mazllmndıii iHfrtif ollft fe M .. htM_INffMten üilflfl f!l~k . .. fil böyle bir~ lutritr. Y•1leak 
sd ahit aJittaz Tflfk. Ytuıaı fllillftfdt>le 1 lakat taHltf aft~af n; fiiari te üllH haftaya mUzskereye konması ve ıstaza· Par'8ıen ıeleıt hır halttre gore Al· PY motirlere ıne..eede11 •Ôttmit ela-

,. . . ,, • P- hın lii&dlti fltttırlyet kllt•nnı '-fh ol- •aftyatla yatlrlan Hk4rf teertılbeltr eti- eak bir alet n11 ile llahlı el•Mllr. 
tlttln ftü!ells~n leçirihttftd i,la İA7.ım k.lr bır mücadell!ff llltt. !11.wl lllı IRll· d .., d D h ·11 kir . tal be • f ıtUın•a hareket halinde ltbl bitil 
olıfl l67fllıt kaHa•dteit!fJn UfiiıUıhine let nihayet ltlrilrirleriıle nllt lif .t •tat 0 • 0 n an a 1 ye ve ının . • ış •· . . ttaan • -Ş11 lıalde fayldl lhenu WIMaı ••? 
IHi hıftiflldtr Dun1arin ıtteellste tas- ••tlar«tır Bu iM •iHetht yüHI tark• rakle ietl•h•tt •1t•lii tff•ııt elunu· ?te111ebıUer bar anda durhtafl ltletınek - Bit tlereeeye kadarı M•l•• sene 
dlhlttdfit 9ott;. tettti tnerMhltİ dt!thal O) nıyacaklan salh teeis editi medeni- yor, ımkinı bulunamamı'7 otomotifller •• 111Uhilll neticeler Wtfb1Jlr4 lllMll Jfl8&· 
jiljtdıtulıttt. Tntl ınuamet8f Aflnada yet~i ,.e ikhudl rolleri nrdır. iki mil- H.F.flleh'uı.1aft,gttbeft~ile.r hllnlfla in tik teerlhe ltitaminla f1irtlml9.ltrdl. n:ı olarak snkHllell bit tat1ıtt lftt. 
l11t f tıt. let mütekabil iiienfaatlffinirl hu fekar- tihap yerJerınde emnf1etl ıhlal yolun· filfraf; Ah11arilan11 ltH1en rndtitrleH ailen yerci; thftıtll ettltelJfljr. :dit Nt· 

A . 3 (A M "bil fit etrtl ( iilliıft i1 ci TU k da yapllln ü~avltkltltklatut lfıilJ't hu dirdur111alt •haıında reni Te 1111hh11 pile atın ,ell:llde •attll Mt ltttll ...... 
htıi, po). - ltyi Ve- ~~l\a: ~fa~in~lt •tttlta;:oar ,;~İılfuı~ .. ; zuranla tftt8'inf fıfıül çtltftiUından b~ keılfli bblandukhln aöylendijinl de rllebllit. Tnk etet k.,.f 11ır tllildlle ile 

nıı JM d@ ntai1etı di11 fite ta- tdlii~ 8 " W ·d@Iiıntı " •1ttt'fll ıfl. ınemnundurıat. bildiriyotdi. dahil n hıirtfieilt inotıtıert ına ilırıo 
at 6ft4ı llıll@f H llill vl1ıl ol- ltflar tıd~ylill~•• bli•İ~lk ~tlfia. Bir ineb'u bu tekririıt nda tifı1aktı- rtiltl bl)'le fiir lieŞnn it~ saritle o1a- şart tnklf ~trnek 111aft11dt fM Mtlf Mr 
muıtur. Elli Kruoyazöril ufuktan le 11ı1tb8Jtfa itaHt ol••fw•I •ıtMt: tı hltibaı bana "faTuı hı1'81z 9T sahibi· bilmesi muhtemel oldufu mütehatiffs- keşif fnll•1Ade mUhltl81P. 
görllntıt gifll lbfz, ıditlde bek- 1niytmu1tı ni butrnr", fıkrblle anlatmııtır. ..,. : el• ıı ı • • iıliıııiWılıllH •: ı • ı ı e • • • • rl 

Jeyen binlerce halk, ıiddetli te- Mı Mih•ldep .. IH J'r•d•I ye A1••• s. F. ıurupu Düyunu Uınumıy~ mecliııne verilen 
zabUritta bulumia7ll balabılfhr. Yatanptnerlerini Mial ıa.tererell ti• Aailat , J (Telefn) - Ser
Nazırları Ye beledıye refalerini mittir ki ı Bu misalleri zikrediyorsam ltett fırkı •eb

1
111lan burtla 

hlmil ol b. 111 Ktı :8 " ur şarktaıt sellr., darbı me.llnl d1· llNdltılfi •.fılanncla teplanciı- 9•1 b.n 1 d iri .... .ı: .ı ...... _, f ill ... _.... 11-t.1.• 
·d k ~~ "- ~r . Ufl, ·f rovMezMr·e lemekle hodbin olduğhna hükmecfflme- far, l..am• iıtibapları htkkın: ~ utçea n e blaarnu naa.., - u lltu.a Y....-... 

gı ere M. v enıze 0 • 1 e · ı- möi içindir. Blilıti mlütilhtlİı .re life k Allk"ll'l, 3. - HfliOIHt 931 lttlt~Hllll tHlfi llafl~I tmıetteft müelNlfUI 9" 
balikopulôi h~j'ecilfi ile bl~terret· tieetds kalliı1llifıil& fi hlt11flmf1eı .. ila il u l•ttHanlaıılıyor. mec:ıı.e te.di e"-it balada7ot. Yeni silnlerde aünün meselesi haıt.•• mü· 
le karpli6mıttır. sahltt «11t1111 yqttteı fdttııı ,akltl jzı • z. ra h tsJZ btlt~ Mllnlnf batlaMda Oe• IUa. .. .._ .. t.titU 4tütbii ~de&-

Tbrkift! maılah•tgül!arı Z•ki şar1cfi ;eni yrıd ışiklar patlatitafHıa Aıdtlti, A Ci'eltfon) - M. M. Reisi miyetli tasarruflir yapılmış olduğunu mek IAzımdır. 
B~y de Yuitan hitYeleilirti katır· KaitlliHı ulft filiiflfflll vf AYtttttlllfll KA•• .......... Maliye Vekili rahat- götifol'tlt. B taeah"lll alktlr1 fimdi- fttt•cümbuf Uazrellfı'ln•...-tllteld 
lımllk J~hı t~fllt tll@ b tah t istikrarına bağlı olan her hU)(tMıt ıdl1H ... llf1 •lliAmlanna re1iiiemiıler lik 18 milycm radcİesindedir. nutukıannda buyurduktan nçhile oe-
F il , . l' • e e Türk n Y•rl•ll Mlilttmellttinl• ühak- dit, Fallat bütçenin mecltite tetkik ve mü manh her lanntn memleketia hayat.,.. 

a ere ınmıı ır. kuk ettirdiği şeyi aneak derin bir mem· 111 h t zalittefl irfuh•4a bu yeJiİiin bir nilkı ınklpfdh tehiit etini,en ldlllnt ~ •· 
M. VeniıeloıH ite refikası lca- nuniyetle rörebilif. Mes&Jmlzin ıauT&f· r eye 1 tar dalla le:ıyidlne ihtimal nrilmelite- meli bir sureti tesviyeye raptı için etim· 

raya çıldıldan za••11 ltielerce fakiyetine manevi tnUzahartt1erl1e teı- Dürt f evkAIAde bir jtttltriA dir. Bir çok ıslahat meyanınaa mali .. llbnyef liUkllmeli milhim kararlar itti• 
halk, peliı •e aılter kortle11U1111 vikferile cieliletlerHe haciim olanlar 1't ~ lahatın da mevzubahs oldufu bu sıra· haz etmek Uzere ftilun•yor. Bu hrar· 
yararak M Veniıı:ilotu hamil olın bilhassa muhtelit mübadele kotnla1on11 akdetti da Mm tntiltrin tetltilifle dttfrtı tlı lartı1 bqlı~a 8MJahnı 8dflfat ~ 
etoiıo~ili ihlli etlniflffdft, l(ff.ı azur derin ve hararetli fetekk8r1ei't Ankara, ~ (felefonl.-..V'eldller dilmesi mümkündür. decektir: . 
disine iHDk4!11ef buk@Uet te mi - şktaıldıt. T~ hufttt bufUft Mıtltttlt ,,_ İi Y•H bupı feflı•1'de Olltlk Yeni bütçede- nazatr dıkkltt tl!lbed!it 1) Otlftlallh bclf'tl&ı:• tfe cümhuri) et 
j s· Ttı k• 1 lı ~ r ' sıtasil@ ~yiUt etrflc.ik ~iiiiti ifil\ ••1151 içtim• .tli. tasarruflardan biri mudafaa bütçesin- borçlarını ayl'•amak. Her ik~ni Tür 
er ıt. r ıye miı a atguzaii dl mahzuziyettir. - -- ·-· de dttUilltil IUilUüiıliMhtt41l &'il iieas- ldfWltle hrçları acl n her ikiai hak· 
Madam Veni:ae1o.. 9ok ıhzel M. Milia1alfopu1i8 TOfi-Tüiiiii liuka Dostane Jufünun ntUsaadfslndeit istifade edile- krıda ayıu ifkll'1e 111uıt1tltr• uı 
bir bukef vermiftir. reneİilin farl1tçfflfil yaflflW Ht&lisl· rek 7aJtlit1 4 •iltift ttilttultu. etiMkı 

M. Venizeloı muYasalatı aki- nin ve Tevfik RU,til Beyin 1928 de M. Bir Bti dlrt mtl,HUl iki mil;onü halta· »> ttıflii itltAfr\alliiiUUfi ..,.ati ll•f" 
biade heyeti nüzzari kabul etmiı, M11Melltlte tla-tifl litarftlftl Mbr· O '-k ya Tald bairl llparı,lefmlte tihılsi dıf, Öft•A ifli\dlf ld retil Tt tl*MM k•· 
POfalo.un akim kalafl alir .. ei latmı:i n bu ~ukarenet siyasetinin pek _ ~- ·~ ____ _ J_~ ~t malibdile hillflre BUt üihe IJİtf 61un b~I f@fiİt dihlhtUlf tltk t1d11ttiıhl bu· 
hOllG11tet tl!tehblaO hakktllda yakında kenilnU hl8Mtitet~t111 ehH•· Aakara, 3 (A.A.) _ bmirde vukua m11•tur. gilfdıl ti fltıftkl libllltetl lllft ••k; 
bir mliddet retDfrnO Mnta ,.. ml)'W1e Uydt!tMiftlr. t i'k . d 1 .J h y Du1uftu d•ll•ltt fıshftdı IA @Sish kiti ·•·••fiil tHll hif miifUM lkd 

. . ş, selen seylap • •. etı 0 a,,ıs e unan bir UtMttbf t'lfu•f ıetıtllftilttifı 930 v~ ttluat il Htai ltliifftilltfftil ut aat· 
zetecilen h:a&al ederek ffr~k N fi k~ı ti Bireldii M. V~fiız~ıw tlrla1tiırlıf Ha- hiit!ettlltf Oi •••• Du;uftU itilUittıitf'· lafUU tautu ftlh@kı 
Ankarada ve ırerek lıtanbulda a ~- !~ G (! ~~:ye lllııtf • Mfhihtk&ttulMI tatifın- sl11ittt 1Utkittrt iMBtt edffi börç kar- Dilet tiflftlft lfi'tıUU;illill llft •• 
Türk htıkümetile milleti tarafın- llm~rifliter 6'e , 0 , ı1t,.•tt ' .. lttyllı tall)'et ve h~U:ı ";,~ta- şrlıfl oiıtak \'ıiHIUnan ta rnilyon 7:;5 ydnu ülllüflUtf fti@elhıittll löl 111ırt· 
d•n pek li•r•retli ve h4!yecanlı zammıh olarak nere .. s . • _a bi• ..,, ltrttiın i9f yeni Ültfye llttak caattna lftali1@ tfkilftl H aİlfti \'fthlif 
bir hbıtın kAhufe tiiazhar olilu- halClnnde tren• Mr•rla~ verfli Haaretlerllt. ~arlc~_1e vekılı Tevfık ~iiş- yafHh İlllMUjtutıMaMUhll bı ftifbla- lnıluflüyöfı titt fftlbıft ilüll , .... ~ 
furıu 66yft!mlf ve derdi tir ki· Ankara, 3 - Nafıa velllltü, demir· tU Beyefendıye conderile.. telgra.na- ğıa ltiitt 'Njffille llitf!I hithlt ıeatnan nin Mlit \iitltt!tlnift hu 'ttftlftllaıtl 

•• .. f · • yollar ve sulama il)leri hakkında bazı melerle verileb cevaplar a~dl~ır: ınH1iltt b tltUHt kt1bMefftlae bir tillitltil ltfMflt ltUsllit tiMHtft .,,. 
• Ankarada g~Çlrdiıim gilnlerı yeni tetkikler J•ıt••kta4ır. a. '6akik- 'tllt"lj'f JIYtahtrftd{l ıkametfftbt es- deHI -ti ttfllftı 1lü llltlftllfhtdt 1 V· sıfiftl\ tndbi ohUUUttlıt. 

haç bir 2a1B1n tıl11t1t•iftıyıelliğır1t. Jete ıuu M ... di • kliülttf9 olan fi· nisttılı bMit te)'llhlnı hlllter ahiiiş- - e 
Bu srlinler, beı uırlalc sui te- menditer inşaatının OOö kUoınelrora in trll. t'akıt tti6keti11 n huıute •ettrlli· ) 
febbilmler yllzünden birbirinden dirllecetl liyleniyor. ti tafftlMbn aftrhjını, Tlls'atini aaeak 
ayrılmıı olan •e en "b t n Ôefenıetae ihiıe oluıtan 3 kttatıt nlfl sazete1erden öfrendik. Bu kadar insan ıeruret elmadıkea haılıa 
t k l>J t kd. b ~kı aye m · yon liralık ufilt oiılf iflüliafflMtlin hayatının feci surette ziyaından n bü-

Teiıhtyl ınıı•atı.ıhll 1 
ed•n yezıler Ankerecie 
teeııür'ltt kır tllınıyor e a 1 

• ~ ır Ye. er ı i millet te de yeniden tetkike tabi tutuhrıuına tan lzınir hanliafnfn tahammiile mec- yerlere naldedllmiyecekler 
ve tafr!k! mesaıd! ~efalı Ye aa- lüzllm görülmUttür. bur oldufa bu derete jftt Me~kilttler Ankara 2 - \'eUletlcıiıı huclrah 
adetlennın hakıkı eaaı1-nna Bu mukavelenin tadili mutaavnr- deit 8oli1f en detffl maliahbetimizin l-
balmuı ve farkı karip ile Balkan dir. fa4eleriaİll MIHlli•İİ riea e4erU. fa~ıllannda ~ uzde ~5 n ı~pctihde ttnzllAt 

yarım adasında sulh 6inuını H b• ~- b v~nl.eloı Mihalakopulos yapı lmı tır. 

Ankara , 3 ( Telefon ) - bit 
lıtanbul sraıı:eteainia Kal.atıf 
lisesi Mtidtırti l!ilip bey baiddO"' 
daki ne•tiyltı butatd.ı i'elt t•rl' 
f&ribltftitf ve Dlaltif etkltuill ~! 
tiHllt @tlbltlir. !ilijt Bı 1ıa..-• 
fakiyetile tanınn111 kıymetli l9i' 
maarlfçimi•dir. Bir talelt• .... 

tarain etmif olan iki miU~n 81' iye meate f Atlniİlf Yü11dil BaftJelCUI M. t·eniz~ Moilıtn hlt ~ırllt~f bhtı•dııtql mE-
hakiki timsali uhuvvet ve muhi· 1. loı ttn•plarıtttr: mlirlınn diler ~~rl~t~ n•klllHt yApılıtıı· 
d · t' d ·k• ·11 t• .Rnltaraaa v•pılıac•lı 1'ln• Atlnada H•rlei11~ Nazın M. Mlhaltiıı 
eaı sure n e ı ı mı e ın ve ı .~ yıı\ltt. 

umumiyetle inaaniyelin tarihine lual~ ftlUın hpuloı ttnttplarln•: 
Ankara, 3._ Yeni •il4afaai 'aillfYe L4tfen ıöndftmiş 6Jduiüıuıı Hi:ıfka. 

altan bi~erle yazıfmahdır.~ ve'kAıeti hhlumna yanı•df 1a,dacak o- ıtf teltNfıa-.11 ll•tafftle Mflllltir 
Mlteakıben M. Venızef oa, laa muaz•m hafMQ •ekteblnie I..... ederiz. Bu dosüne dikkatten ve mate· 

Panploaun darbei bükümet te- dün 1,750,000 'rrraan m&Milis Nafizi lftimiıe iftlraldaltden dol~·ı size Mttin 
ıebblaüne nakli kelim ederek B. e ihale edilaıii\lr. Bu bi11a 2 ilA 3 bU· d08tl•tumuıu heran ederiz. 
•uzun ve mDtknl gayretler ve çuk aene zarfında fılteeektlr. Bi•aaiı\ l•lhd T~vllk Rüffü 
mlzakereler neticesinde tark plinını M. M•yianer 7apnuftar. 
karip aulbDnD, anılmaz temel- ŞEKER KAMIŞI TECRO~t 
ler Dzerine kurmut olan Anka- Anl:arı 2 - Adınada fekerkail'lıfl 
radaki muabedenin ferdayı im- ?.eriytcı uzerine -y•ptlln teerübeler fllff· 
zaaında, darbei ball6met teıeb- vetle devam etmektedir. Kemal de\'resi 
Ln-ı- ..ıe a-.... i deliJen·n L __ , 1111_ bu zcıtlıın ôlfo kımışlArdirl Hlfet triiktaJ 
•- au ....... K Dtu -- nümune Ankara 7.ırut laboratu\·anı'la 
caiaaı iliwe e:tmiıtir. ~ortdeı ılcı\ tahlil ve terk iplenndcli ıcker 

M. Veaizeloa, bugttn mUna- mlkWı tespit ıdllccckıit. 

•• li•tıon• lfejll' lillllıtl
rtnla ı •ıt .,.. lr-6n ge• 
lfr•11 VAKITlll lllrlfl llfrltl 
lıedı,,elerlnden birini 
herHll ~~ alacalrtır 

'1iltçede b:ışlıca ta.sarruh:ır ara~ıncia mektepteR ihraeı velcll~till tlt-
\•ckfütlerin mefruşat masrafları esa lı kik ve taadikile olur. Bunun kf 
surette JndirUmış, binı inşaatı tlhsiUtlllı layca tahkiki kabil ikeb s 
tamımil~ klldırılmıftir Ankarıda lnşaııı yıptfmıyıp takleb,yi inzıbltiil..,. ..... 

aeYk ~dec~ yifılat yıtı ...... 
dütünulen iiıl nlıilet bınHıftın ır\tdı bctt ~İrOIMlftU!kt-dlt ~ 
tefrt t!l!lflml~tlf• DariUf8nU•da ban-. _..1 

Ankara, 3 - Dntiilf Unull 111~:~ 
Davamız ayın 17 sine kaldı )e· . ~ "ne Darül!ünan müd•~ 

nin bareme ithaJ edilmeleri ifift l.if' 
Anlc•tl, ~ ( f~lefoti ) - Va- bilsatta bulunıtıuşlarclıt. 'Ken.tıl•, 

kıt - Ali cenani da•aaı, Dahi- bu serte bareme ' · . •1aı 4aitl 
1 d 

cakları vadedilmiştir. 
iye en cevap gelmediği için -------• 

Telrrır haberlerimııin devamı 
aym on 1cdiaine bardaldL sa> ıfamwia. 



Belediyede 
r 

»ahilıye Veltaıel~nın emrile 
r&ıedlvede iılen ffıeiledlldilEr 

9ahiliy• •eklletinden •erilen 
emir Oıerine belediye mlifettit
i~rnltleb Mulısin, eemal, Htl•nll 
beylere itten el çektirilmlftit: 
Belediye muliafm hadisenin ie. 

bebi liakltindi aôemi malumat 
b~:ran etmektedirler. 

b•fter'darı i t<ta · 
----~ . 

Yeni tahrir 
Gelecek homiJyonlar' rela 

ve 1ızaları 
Mtiultkllıt 1erJjstrıe ~sas olinalC ü

ıere fehrimi r:de yeniden fahtir yıpıla

cağlnı bu itle ntefgul olmak üzere An- ' 
karadan üç komisyon !eltc~Aiııi yapmış
tık:. Bu komisronlann veklletlı\ "' 20 
Ye 33 numreh tahrir komi~yonları ol
dufu inlitılmıftır. Bunlmn reis Te au 
latt '1ra!'lyla Nafi;,,, Ragıp. Fehn'li. Şerif: 
Hl!ari Ta!ıainı Yusuf J\adri, Tlhıin 
\'ehbi ve Nuri beylerdir. Komisyonlar 
hir haftaya kadar gel ece ~ !er ,.e tyııt on 
beş inae ille olarak Fatih mıntıka.~ında 

l!l ba$liffilŞ ola ciik laraır. 

Cinayet --!Herifti baGlanııt ve boQmuııar 
Şilehib Erihler köyObden yir· 

ml rt'n enet gaybubt!t eden 
Iımail ôğlu lbrithfriiirl dün civar 
dalii Sat-mazlı köyU ~raıisi tla
tıillbd~ cts~di bulunmuştur. 

Btiiuuıd4tt 11kıhruştır. Boy· 
lltıddk kutfUfi delikleri d~ vardıt. 
Bu einlyetin kimin taratından 
yapıldıiı tahkik eclilmekledir. 

§( 1 • 

Hüht~lıt mi.hkl!melerd~ 
Td.-k - Vuniitt nıtıhtelit Mah

k mU:lid<i pei't•ibl»e gÜbil bazı 
dıvala~ı bılcılacakllr. Bu lyın 
22 tinde lnflU!, 21 uİHCI~ İtalyan 
mtalıkeMeldifldt de AptUlbamit 
v~r~&diHift dıv4latı t-U'yM ~clile
cektir. Türk· Fransız mahkemeli 
re1ai M. Aser F ransadan yolla
dıtı ınektupta rahatsızlığının de· 
•am etmesi dolayııiİe on beş 
atin sonra gelebileceğini biİdir· 
mi,tir. 

. 1 

lltJ,eJfin t~lttt B. ve Sıına'Pi 
1Janha31 

!vt~lki kUn Anlcaradaıi ilinin 
telırra!lar Hüseyin Cahit B, in 
•aliayı ve maadin bankası idare 
meeliıi riyasetine tayin edildi· 
tini hiİdiriyordu. 

Dün mezkur banka erklnı 
~5!'le bir tlyinden haberdar ol
••eıklaruu söylemişlerdir. 

fôTüN t.NHlSARINiN 

Bfr balııa. .iökk&IU 

Halıcılar 
Iran haJılan meaeleainde 

ikiye ayrı.ldıJar 
lfandan ~emleketinfrEe ~tlen halıların 

gtimrilk resmJrtlrt 3 ktırtışa indirilme9inin 
tlitk halıltnnı çoli müteessir ~ttilini 
yumı~tık. 

nun bu hususta tetl(lkıt yapan 6ir 
ınuharrlrim!t Muhtelif halı ttll!cirlırill! 
göfü&~ffştür. Bunlarda11 bir ktsmı resmin 
i rıcllrilmesıne tiütfetle itiru ~fmiş ve 
U$alC h:mit. Gedu~, Karsefl Uptrtt hıth
lanhıi\ bu yüt:de11 Avrupıtda teYac bul4-
madılını, f!:ıtlirın !nette nıurubbltııöıt 
i -~ lirft if'ldi~irti .!ö _.{clfüşlerdir. Bunlara 
göre resmin indirilme~i sadece I.iti.iibulu 
lr!n halıların! traiHlt m~rl(ezi ~ apırlış tır. 

Bişh li i~lfü ftic!e i ölma~ı~ 'tür~ nl\
Jıcılı~nı t~hlib:e~· e düşürmil~tüt. 

1 Ialbuki di~er taraftan !\alı lhrıcatçı
ltrıda. re~ifilfl lflüitildie ııh ~etrılektt~ 
ıtıllyonllf h1.a11dltdıf11J'ı, TürJC ftalıları 
nlh l<ıymetten Jüşertıeytceğint iddia ~t
Mı!ktedirlerler. 

Şimdi bu iki iddl~da lktisat veUle 
ciııtc tetkrn edilccı?ktir. 

Adlly~de 

idam mahkumu 
Baba•ını öldüren Hüaeyinin 
kararı meclih!I g6rıderlldl 
Şilede babasmı öldUrm~kl~ ma:&nun 

olarak İstanbul ağır ceza mahkemes in
de muhakeme edlJeh Hüseyin, neticede 
idama mahkum edilmişti. Temyiz, bu 
hilltmU tUdlk etmiş. ~vrllk B. Mı Mec
llslfte gukoiuhmuşUH'. Meclis de hiik
lftU ta dik eltili takdinle lffüh!fiıt J\ak
Jmt\'lalti ll!h lstAnbul ınUiH1~1 Umumili
tifte teblli Muhaclk vi! hUkünt infaz 
ediletelttfr. Babaııı\ı n ya aııasıftı öl
d llrenter ul!lulen seh.ftlya ~iyah ~Ôn\lek- 1 
ı~ l"llhl\ •:tak totilritUfi~ktedit. ı 

BiR DARP DA,, ASI 
~mhtyet ~liUhğl'l:tt dlllanihrmaltİa 

ıttıttnuft ola:n Ay~tullAh ite atki\llilfla
rtftilal'l bAzıları, ıAbılada kertail~rlrte 

dlyak İUıldttını, i~kence ~atıdiflni id
dia etmişlerdir. Bu iddia üzerine Jtçılln 
dul. bittttiş, tabıtl mei'i\tıt1art b@raet 
etnıişletdfr. 

KOMüNl TLERlN MUHAKEMESi 
KomUnlatlik tahrikatı yapmakla maz 

.ı'ıun dC)Jtuı itişi haliltiııda bir tniidifet
tenbeti yedlttcl mü~tirttlklikce yapılan 
tahktkatıh biUlfifti, müddei Uhlun'lili
ğih Mtitalealonı yazı}) v@rdiğini yllııtıış

lrk. Müddet tımufhiliiiat mlltal~astttll IÖ 
rt lt1Uhuh1atın Qjır teza ftlahkeıttesln· 
de muhal;.ffüelUl icatJ ~tntektedir. Ita
rU'ftaınuılft YUıltttııSı bit itil~ ıtııı~ ka
Ur bltfctıklıt. 

BAŞMUAVlN RAHATSIZ 

ııduracılar lndbıbatındatı bir in, ı 

Kunduracılar 
idare lieyetıerinl diln ye• 

filden intilıap ettiler 
Şehrimiz kutıdUratdar cenıiye· 

tinin istifa eden idare 'heyeti 
yerine dün yeniden intihap 
yapılmııtır. Reylerin dün akıam 
ge~ vıkıt tesnifinele atideki H· 

vatın ydrti heyeti! seÇildiklHl 
anlişıl ttUf hr: 

Halil Sitkı ıt Bahri !f. Seyıt 
Ef. Is mail Kemal B. Salih uıta, 
Yurgi Onnik, HDseyin HlınU 
Hontaniyan, Öm~r, Fuat Aptlul
lah Valıdi efeı\dtler . 

BeledlY.,ede : 

Şehir me~lisi 
IAtAnbul ttiUlltlei tılttüi\\iliği öaşrnua· 

l'lni KelnlU B.ltt rahktsnıdtfı fl~vaift et
mfRtedit. IOniiislne llilnat mmhtei u-
ift\Un1~ Hikmet B. •@ki\let ediyor. Fıtktıdtı y11pık4c4k lllt lçif .. 

E:Nt:OMEN IÇ'l'IMAI mttda ne konufiıl1Jt;ak, 
Adliye memuHn intihali encümeni, Şehir mecliai firka ~rubu 

dün adliye dairesind~ tOjjlaftıiliŞı enak yann fırka binaaında ilk içtima
üHtlhOe tetlHIHU )tıptt\ışltr. 

il n " ! 1 sj a ını yapacakttr. 
J k ü~Grc HıdJı~'l"ier Bu içtimada atalar birbirin-e 

• E E E _ Bele- tanlştırılatik ve şehir nı@diılHlrı 
diye müdürlerln<İen n1ütekkep daimi rly~t@t ve ebtl\menleri için nam
enciimen. yeni l>e1ediye meclisinin teş- zet gösterilip glSıterilmemcsi 

Al k .. •• ..:) kil eaeceii ilaimi encümen toplanıncaya k.onuşulacakbr. 
aCa YUZUnaeD kadar vazifesini ita edec~ktii". 9 kişilik BELED1VEDE BAREM 

bit' htlmuf'W 1,. ıkt k lf ıyi "arllad• et~cü~enh~L?te,aenbkel ri tôelec1iyecilikte ~h- Ell el·m. Ankar~da. bulunan belediye 

O • } ' _ ~sas_ sa _ıuı o ~a a anınnuş zt!vat ın- muavinlennden Hamıt Bey barem hak
iln Topanetle a acaK yuztin- tıltap edılecektır. kında belediye riyasetinden bazı izahat 

den bir hamurkir iki kişiyi ya· Bunlar içinde sabık Şehremini Tev- istemiş ve bu i:ıahat telgrafla gönti.eril-
ralamıştır. fi~, Hacı Adil , Hafız İtait Beylerle Na- mi~tir. 

Pagalhda Kıfku fırınında ha· kiye. Hanım namzet olarak gösterilecek Hıimi' B. barem cetveli ı~ vekiller he-

murkif Ömtrirı sanöalcılir kah- lerdır. ~ _ yetinden tasdik edilip Jıkıncaya kadar 

M 1 l d L • * flY ATRO MEl\.'i'Frnl - Darulbe- ıAnka.rada kalacaktır. Kinunue,'vel ma-
ya~ı Usta a a0rı öl1 °~~ hri dltl· dayiin tesis eltİği tiyatro mektebine gir aşının bareme göre verileceği ümit edil 
caıı varmıf, zun bu• zaman mek üzere ka.yıtlarmı y?ıptıra.nlar, ev- ll'lektedir. 

Ömer alacai•nı istemif, Fakat velki gilıt Tepebatı krşhle tiyatı'osunda -1-:-------~ Muıtlfa buna aldırıı etmemiıtir. imtihan edilmişlerilir. Mektebe kayae- fhti af kalmadı 
Dün ö11.41r lbn tlafa olarak Mus- dilmek üzere 34 genç iştirak etmiştir. . 

. _ Muvaffak olaraR kabul olunanlatın $•rk timendıterlc rinde amtle 
l~fa ~~~ li:ir:•lat~•~. te B birat:da isimlerini havi bir liste 1liirü1bedayi ile k umpınya uyuttular 
agtr lar !J yl~mı~tıt-. U ı6ıler methaline asılmış ve muhasebeciliğe Aldığımıı malumata göre bir 
üıerine aralarında kavga çıkmış, müracatları bildirilmiştir. mlli:ldttten beri ŞarlC iiemir 
bir araİık pek fazla asabileıen lıtttlhandA Sentil\~ H., Sab.ih, Sa~i, yolları atn~lesile kuffipaliya ar•-
Ömer tabancasını çekerek •tef Aıtı Tacettirt. Semıh, -n Nızamettın d l 

• . . Beyler m ·nff nk olmuşlardır. sih a aevam eden müUketlt 
ellftlfht. Çıhail k11tfunlı~dan bıri * MüSK.tRAT · T ASILATI -Müski- ôün neticelenmiı •e tam bir 
Mustafaru6 bi uıa diğ~rıde orl· rat lnhhıat" tdaresl geçen ane (ll) itilif hasıl olmuttur. 
d:. bıthırıan kalteıi Şe\rltliiin b•~ nillY6n ıtralık umUn\t hasılat yapmış- Direktör M. Paskal Çerkes 
cağına iıabet etmlılir. Ağır ıu- tı. Bu tllen4!ki hdılat ge~@n seitey@ fıis- köy hadisesini bizzat tahkik 

'ftlt'' T~Şt.finCSLEiH rette yaralanan Muıtıfa ltalyan petle çok ataiıdır •• Ancak iki sene ev· 
fab uti UUilsahnın SurJ:ted~ açacağJ h . G 'b velki hasılatı tutabılecektir. ile İflen ~ıkarılan maktbiıt, 
. rtaa. ltirt Uc teklif g Iıttl1ı1tt B t k attaıtealne y•lırdmııtır. arı .. -~ EnLERDE TATHlıtAT Ki.mil uıtanın mağduriyetine 

hfle:rj ~ e ~ r. u e öli& lhUdU · tf 3tü Hl"'"'ıı .. ,KT r -
ba • .Y~p11n tttıpJıirdan Diri sa.aece P rıye ftt 1 ru J.Uuf Yt: MHtlr mudortyttl lllfihektel> hocaİllrı- hUkmetıtıiş ve tekrar mum•ileyh 
1r fıltw ıslemekte, diğeri tlıütt4!~k ta· adliyeye l~iUM edlltniıtir. pazıırtesi günleri öjleden sonra ta- dün akşam ekıi va:iifeıin abd· 

'filli.ı t~k~.ı~ et~e~tedir. :C• • Wııo: )ebeye tatbikat yaptrrmalan ve güzel nıııttr, A)'rıca M. Pukal ame· 
lit( Çiineuau ıse ınhısar idaresinin tek- 1ıt.1 MARUF BAN'ATKAR havalarda kırlarda ve sa"ayi müessese l~nin dil:rer ritılarını dl .tetkik 
})ıı ne muvafık cevap vermiştir. Bu gru 1S1' AN DULDA ıetli\dt tıoıaştu·ihaİıl:tı h;in illt ntelitcpJe 15 ,_,. 
rtt n adı <Mh~a.ğ) dır. İdare bununla Al1'ıaftyflnın ıttarlı( slln'atkirlarıi\- re bir t · ·m ,,;ön · .niştlr. edeceğini ıiıbstahtlemfn~ bllafi~. 

tlttkefeye girişecektir. dan piylttist M. K6letıiiiyt ile Viyolo- • fiıffti}'. 
K'O - · t , - - nl!lt k. Ronde dünkü ek8presle ŞUırftiü Yol para•• verbllyeııler Btt nMiCe mmatah<hmıit\ ır~· 

(.}{ ·· ~OK TAClHLER BlRLlCİ :t;e geltttlşlet ~e akşam Anlfata:ta githliş lstanbulda yol parası vermeyip te sındk büyük bir memnuniyet te\P· 
t,· uç_ilıt taeirler blrlifi) diye yeni lettıit. (amelei mtll<eJlefc) o1arak bizzat çalış-
/~ cenuyet_ tetkil edilmiftir: Bu ctmi~ İki san+atlfar Anlt1ira 'l'ürk o~a-'ınila ıttall J§tlfen 20 bin kişi yoİlarda oft iki- Jit etn1İf ve cemiyet namına l~· !\:kn gayesı şudur: Ticaret odalarının bir konser verdild@ıt sohti şehtlfı\~re !!<! şer glin çalı9acakları için vilayet nafıa ıekktır için direktöre blr h~;vet 
cak~~ tiıtakb~ işl~ri yaptftağa. ça1ışa· lecekler \r~ bu cuma fünü 'İ'efJ~başı ti- ba§mühendisliği ~ara~~nd~n. çad~rı k~- gönderilmesine karar verilmittir. 
ea~, k çük tacırlenn hukukunu temin yatrosunda ikinci bir kbnst!r vet~cek- rek, kazma tedar1lt c-.ılmı~tı. Bu 20 b_ı~ FırldilarJa 1 Pi ı 

f ttr. lt?tdit. ldşideı:t ~ittıaiye ltad.at afttak 00() ltışı . 
d CtfhfYetı t~şkil eaH t~vai tifattıt o- müracaat etmiftir. Bu Tat;iyet kar,ıstn- o . .n, Fı INbA DlJNKU İÇTiMA 
k:nın .kU,üJi tilettlet@ Jbıitı:ğeJdlği AL1'f çöeUKLU .ANALAil da başmühendisli!: bunları paraya çe- .. Kaza mutemetleti ve naliiye ftiıleri 
et~ lll hı~ fılitle Utnin etınediiini iddia • Umumi sıhhat kanunu muciblftCe ' 'irmek mecburiyetinde kalmıştır. Mu- dtin fırkada toplanmışlardır. Bu tçti-

tktetlırler. altı evlAdf ola.n iiJe sahiplerine naktt ayyetı glinJetde gelip ~alı_~mı1anl_ardan m~d~. ye~i teşkil~t. hakkında görüıj~l-
rnıtK ocAOt Bİ:S ASI mükafat nyi madalya veril etektir. ıo lira olan ~~l parası yuzde elh ' 1~- m~ştut~ ~eni teşkılatıri ?.e z~man .tat bık 

tiril Oli-t ti'i\u. .:. Sıhhiye mUdUfit•etl bu gibi allel~rin lis mile ve tahsılı emval kanununa teTfı- edılecegı hakkında h~nuz hır enur gel-
raıı.. ıo;• 1 ~ı "atıln\lk ilt~re ,. h • ~·ı kt- · t· E · ı· t ti · llUl&J'ti1e7e kunm t teslni hilfus mülfütlüfUnden Sôrmu~- kan ıahsıl eaı ec ır. memış ır. mır ge ınce mu eme er H tau lif ur. Oeakt.aft ba,ka 9 h" · 1 · k · t' - ı ' ttıhur Hl'ftt!ntl•tl T klit tur. D .. ~N SABAHKİ SiS na ıye reıs erı te rar ıç ımaa çagn a-
darı.11 a . ~ r. e d~ftn- u ~ . . . caktır. 
dili r' ~tlti~ ~?ılmlş verilen fiat had· _ bün sabah tımanımızı kesıf ~ır sıs 
Jiy Y kında rerulmemiş ve keyfiyet ma BAKIM ~VLl!:Rİ J<!Jjlatfttş btı yütden vapurlar seferleri· Zl:Kı PAŞA 
Kl~;e~!letine bildirilmiştir. Ma1i)'e ve Tesil!I olunaeak üç bakrm erine ait ni güçlükle yapabilmişlerdir. Sis daha Sabık jandarma. umum kuın~ltdanı 
h oı: ıktr kabul ederse lıina ocağm ma kadrolar yakında gelecek ve evlerde fa ziya~e Haliçte kuvvetli olduğundan ilk Zeki Pa~a dün ~ehrimize gelmiş ve lz-

ca tır. aljyet ~h)'acaktu. Eyüp postası yapılmamıştır. mire &itmiştir. 

l930-

Tek taksi 
Aelediyen~n yeni karan 

ne ,ekUde? 
Tek takıi hakkında şoförlerin 

it~razlar1 tetlcik edilmekte idi. 
Bu tıaUdka~ bitmiştir. Yeni 
karar yakında i)in edilecektir. 

Yeni karara ıöre taksiler bir 
renge boyanacak, ortalarında 

cızgi bulunacak, şoforlerin ya· 
nındaki yer etya konmak üzere 
keıilmiyecek, halen sağda bulu
nan direksiyonlar eskiyioceye 
\ ~dar kullanılacaktır . 

Tto,.ret Et.ı~mlnd~ : 
------~~~_,_....,.,,,,_ . .......,..,~-----.........-. 
Zahire tacirleri 
Anadolu derrııryollarından 

tiktyet ettiler 
Zahire tacirleri dün ticarat 

borsasına müracaat ederek Ana
dolu demiryollan idaresinden 
tikAyet ttmiılerdir. Bunlar hat 
jGterflbından ve bilbasta Eıdii
••hird.l!ta yatnlAtt tabite nakliya
hılldi İattıam-.ılık aldufuiıu ii3y·· 
ltmi9ltrdir. 

Dlia bu husuıhı Borsa kltibi
umukhisi Ni:ıamelltn Ali B. bir 
ıtiubarritimiz~ demiıtir ki . 

- Şiklyetler vakii:lir. Falba
\dl<a zahire mllvareaahmız mun
tazam defıldir. Meseli dbn 38 
••ıon, evTelki gl)n de 12S ve 
S1ra ile gDnde 41, 128, 88, 21 
Yaıon zahire gelmiıtir. Halbuki 
Anadoluda malııul her gün 
sabittir. Bu hal liatlarda ma
nasız temevvilçleri mucip oldu· 
tundan IAzım ıelen teıebbUste 
bulunlcajım111 tabiidir. 

Mr. Klayn 
Amerika rn.ıatetırınıti s&ya· 
hatıne •httmtflfyet ~erıliycr 

Afiit!rllii ticaret nezirdi müs
teıah Mt. Klayn tii memleketi· 
miti ziyaretine Ittiln!>ul ticaret 
o<liıl ta a1ıbdln elı~mmiyeti 

mihıüii verilmektedir. 
Mfi~teıarı ayrıca oda namı•a 

bir b~yet ziyaret edecektir. Mr. 
Klayn ıerefia• bu pertembe 
alişamı 'ehrimizdeki Anıi!i'lka 
ti~•ret odaıı tarafından ılyaht 
yerilecektir. Buna Istanbul ticil
ht odali ~rklnı da davet ellil
nıittir. 

ıFINDIKÇIJiAR İÇ1'İMAA 
ÇAGRILIYOR 

Bu ıebeki cihan fındık istihia
linin azhiına mukabil Gireson 
mıntakasında fada fındık yetit· 
mittir. Tüccarlarımız bunun Uıe
Hne A•rupa piyasalar•na mühim 
anlarda bulunmuılar 'gtçen n
neki buhranı tellfi için fiatt kır· 
mıılarelır. Ticaret borsası bu hali 
doğru bulmadığından mahsulll
\flU!Uti yok yere heba olmaması 
l~in f ındtk lilccarlarımııt umumi 
bit lçfltiaa d•vet etmeğe karar 
"Yetmlıtlt. 

lHR.ı\CAT EM1'1AMIZ 
lhtae:tt ~mdamız üzerindeki 

hfüattıe1lt iftaal~sef c!urgunlu~unu 
ltilihala!a etmektedir. 

Yalnız son glinlerde Amerii(a 
bbrslmızdan 2 bin balya yapagı 
almıt ve fiyatları 58 kurüıtan 
61 e çılearmışhr. 

t\.OMOR 1STİHSALATIMIZ 
1icaret odasmm neşretHgi ~on 

bro~Ürde görtlldügb üzere ~reğli 
havzai fahmiyeslhde kömür İs· 
tihsaH artmaga baılamış ve 104 
bin ~~3 tona çıkmıştır. Yalnız 
bir ay içinde de Zonguldaktan 
Istanbul, lzmir, Mersin limanla
rına 55 bin 229 ton kömür ibra, 
olunmuotur. 
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[ Gtintin Siyaaeti 

lNGtLTERE VE DOM1N1YONLARI 

Londrada toplanan imparator
luk konferansı lngiJtere impara
torluğunu allkadar eden mese
leleri müzakereye devam etmek· 
tedir. Konferansın müzakereleri 
giıli tutulmakta jıede bazı mü
him meselelerin konuşulduğu 

anlaıılmaktadır. Alanan ıon ma· 

1 

Aşk düşmanı ' • Franıız .! dan 

KIZIL 1 VAZAN : Ömer Rıza 1 ----
-----------------------------· 

1 - so - 1 
•• 

GOMLEK 
Tahta kapı üzerinde götürülen ceset 

Her kürsüye çıkt1'rnda köyün genç 'ğe başlamıştı .. 
liimab göre lrlanda ile Cenubi krzlarile delikanlılarını sert bir korku ~ihayet yaklaştı. Köpekler tabiatin Onun bütün günü bu düşünceler i·j Leyla birkaç dakika sonra Osmanın 
Afrika tarafından t~klif olunan ürpermesi sarardı. Sarı parşömen yü- gazebidcn korkmuşlar ve birbirne floku- çinde geçti. Akşam uy\lmak istedi. Fn· evi öni.inde idi. Yanan kapıdan içeri gir 
baıa mühim noktalar, eıaa iti· zünde ateş gibi parlak gözlerinin öyle lup kıvrılmışlardı. Papası gördükleri \\at yorgunluğuna rafmen bir hihze u· di. Nailenin dairesine doıtru koştu. Da· 
barile kabul cdilmiıtir. kah ve mutaassıp bir bakışı \'ardı ki halde bağırmadılar. Hücum etmediler. yuyamadı. Annesilc babasının, Oı;man ircnin kapısı kapalı idi. Ortalık, derin 

Bu tekliflerin ~n mübimlerin- yalnız gençler değil h~men herkesi kor Kulübe, dik yarlı bir uçurum kenarın· ile Nailenin hayallerin gözünün önün· bir sükunete dalmıştı. Leyla, kapQ·ı ya 
den biri dominyonlara tayin olu- kuturdu. Heyecanlandıkça sakalları da bir tek destekle oturtulmuştu. Rüz· den kat;mıyordu. Hele Osmanın kanlı va~ça vurdu. Yukardan bir pencere a
nacak umumi valilere aittir. Tek· sanki unlanır, bir yele gibi kabarırdı. gar biraz daha artarsa burası da emin cesedi, onun son dakikasında ~ektiği ıs c;ıldı ve bir kafa göründü: 

Bu köp papası, hemen her pazar Ya· bir melce olamazdı. Ama yağmur iyi· tırap. onun tam bir teHkkül Ye tesli- - Kimsini7, ne istiror~unuz? 
life göre, umumi valiler, riyaaet ızlarında mutlaka sözü döndürür, do- den iyiye sıklaşmrştı. Papa.s kapıyı aç- miyct içinde hayatından feragati, l'tfch- - Acınız. nen Yezidin l\ızı Leyla 
edecekleri dominyonun inhasile laştmr aşk meselesine dökerdi. Bir ke· tı; fakat açma.sile kapaması bir oldu. medin bu hadiselere karışması, ayni za yım ! ~ 
tayin edilecek ve bunlar·" her re bu mevıua girdi mi, ağzı zehir göz. lçerde sevişen bir çiftin sımsıkı kucak- manda masumiyetini iddia etmesi ..• Bıın · Görünen l\afa geri çekildi, hir iki da 
biri Kıral naibi vazıfe:.. ifa leri ateş saçardı. [ !aşmasını görmüş onların vücutlarını ların hepsi .bir~r. birer onu meşgul edi·,1 ldl\a sonra kapı açıldı. Leyla içeri girdi 
edecek, lngiltere Kıralını lemıil Bu köy papa~ıı. hemen her pazar va- sarsara lezzetli titremeden gözleri yan- yor, onun zıhnını karıı;tmyor, onun l-.aJ ve kapıyı a~ana sordu: 
etmekle kalacak ve hiç bir Yeç· ğa. kadar nrdrrırdı. mıştı. bini sarsıyor, onun hiı=;lcrini coşturuyor - Naile uyanık mT? 

Hatta bir gün, ziyaretine gittiği bir Şimdi, suratı korkunç u~urumdan du. Leyla sabahı gü~ etti. Sabahleyin - Uyanıktır ,-c odasındadır. 
hile lngiltere hükumetinin mil- hasta evinde bu yüzden feci bir sahne- daha korb.unçtu. Gözleri cehenneme a· Mehmcdin uğramasını bekledi, bekle· Leyla ilerledi. Naiknin odasına git-
measili sayılma)•acaktır. nin de kahramanı olmuştu. Bahçede ço <;ılmış iki alev pencereyi andırıyordu. di, fakat gelen giden olmadı. Le)'la hü- di. Naile iit: be~ kadmla birlikte otu· 

Konferanlln bir encümeni bu cuklar bir köpek yuvasımn etrafrna çö- Yerde kaJın bir smk \'ardı. Eğilip ! tün gün yollara baktı, bütün gün bır ruyQrdu. Hem kouu~u) or, hem ağ"laşı· 
teklif ıle meşgul olmakta ve ona melmişler merakla bir şey seyrediyor- ,onu aldı. Ve kulübenin ark. asında kay· haber almak ümidile titredi. Şehirde a·ı yorlardt. Naile Leylayı kucaldı:rarak 
bir tekil 'fermiğe çahşmaktadır. lardr. Papas yakla~tı. Eğilip baktı. Bu· boldu. Bir lahze sonra bara.kanın sarıır· caba neler oluyordu? Osmanın cesedi öptü. Onun g 1!ri dönmesinden memnun 

Bu meselenin en ml\him aaf· rada bir köpek yavrulayordu. Dört yu· hp kımıldadığı ve rüzgarın da yardım ne olmuştu? Onun yerine kim geçmişti? oldu. Ona: 
hası, lngiJtere kırahnın, Dom in- muk alacalı yavru finikliyor, bir beşin-! ettiği bir kuvvetle uçuruma doğru e· Naile ile bütün ailesi neye uğramıştı?.. [Bitmedi] 
yon hükumetlerile ne suretle le· ci~i doğuyordu. Çocuklar: ğildiği görüldü. Papas, elindeki sırığı Bütün bunlar me~huldü. Leyli, Naile· 
maa edeceğidir. Şimdive k•dar - lşte bir tane daha! işte bir tane manivela gibi kullanarak kulübeyi iti- nin yanından ayrrldrğma pişman oldu. 

daha? verdi. Birdenbire topraklar dökültü, Ilö)Je bir zamanda onun yanından ay-
bu temas, Londrada ki Domin· Diye bağrışırlarken papa51 gördü· köşenin dayandığı taş yerinden oynıya· rıJmak hiç te doğru değildi. Leyla, o 

yonlar nezareti Taaıtaaile vuku ler. Herifin suratı fırtrnah bir gök gi· rak ul'uruma frrJadı ,.c arkasından ku- geceyi de orada geçirmeğe karar verdi. 
buluyordu. Fakat dominyonlar bi kapanık, dargın \'e tehlike dolu idi. Iübe ;uvarlandr. Ertesi giln her halde bir karar verecek· 
buna "muhalefet etmektedirler. Hemen kaçıştılar. Bunun üzerine pa- Uğursuz papas. kenarda simsiyah ti. Burada kalacak mıydı? Yoksa gide· 

Bunlardan bir kısmı karal ile domin· pas köpeğe saldırdı. Ağır çivili ayakla· cüppesi uçarak, sakalları canlanmış ıri· cek miydi?" 
yonlar arasında umumi nlilerin bir rı altında onu ezip öldürdü. Yavrular bi kabararak kulübenin zıplaya zıpla- O gece de korkunç rüyalar içinde 
temas vasıtası o!malannı teklif analarınm kanile kıpkırmızı bağrışma- ya uçuruma yu\'arlanı~ını seyrediyor· geçti. Ertesi sabah ta gelen giden ol
dmektedirler Diğer bir teklife ğa başladdar. du. llk devrilişte acı bir feryat kulak- mamıştı. Fakat belki bir gelen olurdu. 

" d . · 1 L d d k' Canavar papas, hu hayvan kanında lan tırmalamış ondan sonra ses seda Leyla bütün gün bekledi. Bütün giin 
,i°"~ omı.n~on ~rın °~ ra a 1 hiddetini söndürmüş ıibi çekP~n gitti. işitilmez olmuştu. yolJan gözetledi. Fakat şehrin bu ücra 
rnmıserlerı?ın bırer elçı olm.al~- Korkunç riyazetler içinde yaşar, şehvet Cinayetten sonra, papas köye döndü. tarafına uğrayan yoktu. Leyla gecele
n ve kıra) ıle temas etmelerıdır. hislerinden kendisini uz.ak tutmağa ça· Zavallı kurbanları bulmuşlar getirmiş- yin karar verecekti. Bu mahpesi hıra· 

Fu tekliflerin her haoğisi ka· lışirdı. içinde iblisin kımıldandığını du lerdi. Olüm bile onları kucak kucağa ol kıp gidecekti. Hem de Nailenin yanı-
' 1ul o!unurta olunsun lnriltere yunca, hemen kırlara çrkar, dağ ta~I maktan ayırmamıştı. Yan çıplakblar. na. .. 
"e dominyoaları arasında her bağ koşar, terler ve bunahp takatten kesil- Ertesi gün papas kilisede halka en şid- Gece yemekten sonra, Ley1a, evin ea 
mlacak yalnız kıral ile temas 1 meden hücresine dönmezdi. detli Yaızlarından birini verdi ve görün hibi olan ihtiyar kadınla konuştu: 

.e.,am edecektir. Yine böyle bir buhran neticesinde mez bir elin aşk mücr imlerini zaniJeri - Teyze? dedi, ben bu gece çıkıp gİ· 
Bu takdirde in iİtere kıralı kırlara fırlayan rahip, ekin kokularınr amansız bir şekilde cezalandırdığıhı sÖ:J: 'deceğim ! . · ' 

l d d k. . l g. . t kl.fl ' koklaya koklaya köyden hayli uzaklaş- ledi. Misal olarak ta henüz kanları ku- İhtiyar muvafakat etmedı. 
.on ra a ı naıır erının e ı e- .. d k • k" ı · · k b ·k i oı kı s · k 1 • b . . . .• . . . . mıştı. Yaz gunlern e e serıya va ı o · rumayan ıkı genç ur anını zı rett. - maz, zım. enı aran rga ı· 

·ıaı dınledıgı gıbı domıoyon na- duğu üzere hava birden bire kararmış, Herkesi dehşet kaplamıştı. Papas, rakanıam. Hele bugünlerde emniyet te 
ıırlınnın mutalealannı da dinle- bulutlar kalınlaşarak gökler alçalmış· kürsüden indi, cüppesini hışddatarak kalktı. Ortalık katiJJerle dolu. Koca ha· 
meğe mecbur olacaktır. Dinleme· tı. Bir taraftan da sert ve keı;ıkin bir halkın arasından bir kabus ağırhğile life bile öldürüldü. Seni nasıl yalnrı 
diii takdirde her dominyon ondan rüzgar dizginleri kopanyor, ağaçlan geçti. Fakat kapıdan çıkarken iki jan· başına bırakırım?!" 
ayrılmak selAbiyetini haiı: ola· sarsıyor ve ekin başaklarını yerlere se· darmanın kendisine ya~laştığını fark~· - Teyze, sen merak _etme. Ben. kork· 

kt O R riyordu. dince irkilip sarardı. Karşt tepede bır mam. Sonra yabancı hır yere gıdecck 
~ö~~ö USOLlNI 

1 
_ • Papas, geri dönmek istedi, Fakat ne kovuğa saklanan başka bir çoban dün- değilim. Nailenin ya_nı~a gideceğim. . 

M N N NUTKU kadar çabuk gitse sağanaktan kurtula· kü cinayeti görmüş ve karakola haber - Kızım! sen bihrsın. Fakat bcru 
Roma üzerine yürüyU7ün aenei mıya.caktı. Yıldırım korkusile ağaçlar vermişti. Korucu, orman bekçisi de o- di1tlersen gece ~ıkmal sabahı bekle. 

deniy~si dolayısile Duçenin irat altına d!l _sığı~amıyordu. .Çaresiz uz~k· ı •:~da;i~i~ler._ ~eh~~Ue~~ ., ~~jttifa.k . Leyla .s,ustu. F~kat o kararını ve~
~mlt. at~ u uutuk pr,k'tErant{ 1i!--!~~4l_~i:~$Oh~~ ~ .. l'~iıt~oogru f ~cvkıf JÇ• u.ı~afı , gorülmıış~~e . gf.~~ . . ~ BU gece burıdl~n ~!~ıp gidtctktı. 
~'m . ,. r. k ffi.:ı. . . ·. '~ kt'lmaia~bım.~üz~r~üppe~ini ~ah aşk: <lü.Şmnwnrn katil tl1etiaıe<kelepçe .: ~~~ce yarısı .hul w~ttirı ıarn&Jt ~-. 
. ~ : · !-8

, . ge~e • .. ~ ·, . aer· ~ ~14-q~~~ltah y~Hcirt~~i d~!d~_~ıı.;~i~l"u~u!~uştu:'~ . · , :; , ~~~ i4;"ı.h,ınçeri~ ;~tn A~Siftt ~!ttı~. 1at~ ~J~ıl~mı~ sıy•.~ mallf_e~~r~;- Ş(fj~~~it}!f!irj~a~~r.'da. ,dö~l~~:! 1 • :.'~ • _., ~. • •• ;,~ • ~-~~. ~ ı~:~tttı~ımsık.:t f):.~a~ı\ ;ı;ilnu , ~rt-
p,e~ ·(~a bıı:. teı•r hasd ehujiji. ~1,l""~~~l'll ..... ~t~t11.,.....ı..q~.,.,_..,.,""'1l~-~~t'.Htıll::"'";"'"'.'"!'l~"' 111111~1"r~llt1;:..,~'J ' · e. .ar~rl sık~ •. \</.;.,~ ~, 
-A\~~··. Müı~li~ii~•on!iiU't~u ~· · .. ~~ ieU~~!·~· ~.; ~~~~p~;~ ~PıJ :·. '.f.: • ~~..;..~~hl{ .~p~r~~~tt; .. ~~ıa. . •iletim 
dl~~ ~adar ir~t · ett~ -.ı.liit'7ç\k ).lij\~Jft~Jar~pd._tt~. l:*t*~l:metıriden, t!!~~ir e~ı. ft~~el.~! i1k ~ar f;()l(ağa 
ate,tiv liifab~lerd~n""' fa;kfı:"1de)1ı~ ~~iY•<l' ~"~ ~nü''!~~'lıt:f'.da- · " 'sai~.~ur:Ulan tid1l '~ tıitlş1>ır sok~h 
d . ft J d I t ·1·· hilinde 1 bufunmastna teessüf eaı1- çtktr. Adımlarını sıklaştrrdı. Gcmşçe 
ır. a yan e• e recü u mem· 8 • d• - · 

ı k . . _ _ yor. Diğer taraftan Endepandans ir rıyaset namze l sokag1 geçtıkten sonra nereye eapaca-
e ehnın doırudan dogruya or- R M Mü 1• . . t h ğrnı şaşırdı. Rasgele bir yola girdi. 

t b. ı. b IJ' umen • ıo anının arza a- şair Mehmet Emin Bev, B. M. . . . .. 1 aya ır caaus e 11,, narp ... k r . St l' . k" t b'h t s flerledL Yolda bır kimseye tesadu et· 
bebi çıkarmıv•cacnnı cihan• bir re kettndı·r • ının ıne Cf 

1 e - Meclisi reisliği için erbett medi. Biraz ilerledikten sonra ilerde 
o· me e 1 

• f k b' 1 d iti · k d d defa daha tekrar e.ttikten ıonra Gır. n.Jdüttıı b'I D . ar a me us .arın an on rey a t. sesler duydu. Bunlar hır aç a am c. 
, uru 5 .. veçıe uçenın B • b' K k "d' ı d Lel" Avrupanın ıekli hazm ile kalmı· . . • • Fazıl Ahmet eye yenı ar 011uşa onuşa gı ıyor ar ı. Ya on· 
k . . • . son nutku bütün Avrupa aıyaaı lartn gittikleri tarafa koştu. Onlara ar 

Yd~atı anaatım kuvvetle ıddıa mahfelleri tarafından bürudetle nükte suurmak fıraatını veren kalarmdan yetişti. Onlan biraz dinledi 
e ıyor. _ . ka11ılanmı1hr. bu hadise üzerine ıöyle biraz ve dikkat ettL Bu birkaç adam kapı gi-

ltalyanm ınkııaf sabuından B6yle olmakla beraber Fransız düıündüm. bi bir şey taşıyorlardı. Kapının üzerin· 
mahrum olma11 muabedelerin ta- matbu•tının mantıksız addetmek de bir ceset yatıyordu. Bunu taşıyanlar 
d J 1 . Emin Beye çok hürmetim •ar- 1 i o unmasını ı~ap ettirir, nau- iatedikleri bu nutuk, hakikati o kadar sUratle ilerliyorlardı k cese-
riyesinin Duçe tarafından ileri gayet gil:ıel ifade etmektedir. dır. Kendisini g&nOlden seven- din kafası, tahtaya çarpıyordu. Demek, 
.. ··1 · ' lk d f k l · y T · N · S lerdenı"m. Kendı·aine her türlü bu bir ölü idi Leyla biraz daha dikl-.atj suru meıı ı e a vu ua ıe mı· eraay, nyanon, öyı, ve en· . • · . ' . k k B 

yor. Bu nazariye baıvekilin di- jermen n:uahedeleri Avrupanın makamları da layık görebilirim. ettı. KHafasmt~aobır ~ımşe •dç.a.dtiı. L ıı 
ceset, azre ı smanrn ces.. ı ı . ey· 

mafına o suretle hakkolunmuı- Şarkta ve vaubnda büyOk bir yalnız mecliı reiıi olmaı1nı la, koştu ve cesedi taşıyanlara yaklaş· 
tur ki, kendisi sulh müdafii oldu- gayn memnunlar kitleıi vücuda g<SnlUm bir türlü arzu etmiyor. tı. Onların birine sordu: 
{{unb beyan eylediği aıralarda bile getirmitlerdir. Harpten menafii _ Birader HA.neti Osmanın evine 
•özleril\de harp tınnetti hiue· nokaaa kalarak çıkan ltalya da ÇOnkü, malQm ya, meclis reisi nenden gidilir? 
diliyor. bu gayn memnunlara iltihak et- sadedin ne demek olduğunu bi- - Bu suali soran kimdir? Tanıt kcn 

Duçenin son nutku hakkında meğe ~eyyaldir. Bu meyelanan len bir zat olmıahdır. dini hemşeri ... 
ht l'f 'll tl lb t ..,n akıtler ıle tesbit edildiii ve Ital- • - Emevilerden Yezidin oğlu Veli-

ınu e ı mı e er ma u• ının ~ .. - yanın gayrı me 1 .11 k dim .. .. n-u 1 1 d' l"d" mnun ara unaya 
~.utt ~ mllta la ar en lfe 1 ar. olduğu .ıün, ~vrupa ıulhu mU- San•attan zanaata - o halde bize iltihak et. Şehit Os-
Berhner Taiblat,, Vcrsay mu· salemeta tehhkeye Cl'trecek ve manın defnine iştirak et. 
b d 1 d h 

0 Hüıeyio Cabit Be• Sanayi B" d o Ali ı h t' a e esi i e iter mua edelerin imzalanan misaklar hiç bir kıy· baakasma mecliri idare - na er, ı:ıman a un ra me ı· 
tadili hakkında Mnaolin nin tek- meti olmıyan klaıt parçaları ha- ne kavuştu. Sen bana onun evini gös· 

• reiıi olmuş. ter 
lifini ıayana dikkat bulmakla be- line girecektir. Bu hakikate •il- Bu suretle üstat aan'attan za.. '._ şu yoldan in, sağa sap. Kendini 
rabet, Roma ile Parisin u:ılaı- kuftan dolayıdır ki Duçenin her konağın karşısında bulursun. 
tıkları gün bu teklifin suya dü- nutkundan sonra AYrupa mat- naata geçiyor demektir. Hayırlı Leyla durmadan geriledi ,.e koştu. 
teceği kanaatfndedi,.. buatanı btiyDk bir Habiyet kap· olıun l Cesedi götürenler, bir tehlikeden kor-1 

lngili:ı Deyli Herald gazetesi- hyor. r#(. <jcUJflU J..opk JijH.c kuyormuş gibi kot>'uyorlardı. l 

Yenq şöhretfer 

Dün vatandaş gururu ile bir 
hoca zevkini beraber c!uy· 

dum. Bu topraim çocuklarmdan 
biri, Viyanada henüz tahsil dev· 
resinde iken, ancak beynelmil~l 

şöhretlerin eserlerini basan yük
sek bir müesseseye beş b~ste· 
sini kabul ettirmit. Dün itte bu 
eseri görüp gurur:andım. Şiir, 

köy, ıakacık, mersiye, bir ya:ı 
hatırası iıimlerini taııyan bu 
beatelcr hakkında a&z. a8ylemek 

bana düşme:ı. Kıymet hükmüntl 
bu yüksek müessese vermiştir. 

Gurbet ellerinde bir Türk yav· 
rusunun liyakatten baıka de.ste-
ii olmaz. Necil Kbım, 
bugün memleketinin hem 
ıöbreti, hem terefi olmak gibi 
iki batlı bir saadete crmittir. 

Onu bili kısa pantolonu, kü
çük yUzü sınıfın• ilk girdiği 
günkU lıalile görüyorum. Ydlar 
geçip sınıflar deiittiı· çe, ondaki 

s~ciye çi-ı~Je9t,· :ıek~ ve . ira.~e 
te~liUrleti <le . bar btr behrmıy~ 
başlnmıftı. Liseyi l:ilhrirken Ne· 

,,~Wd~ ~~~i~i r a41.1'1tı~~ liyahdJ_ğını 
gc>-rm~tiik. · t · !" • • -- \ • 
0 ·Bit. guh onu;~~~Mıhı ·~~yl\k 

... bir: Vi~o.l~seli (fil~ • getitiıketı 
· ~ s ~ ı ·~ ·· v· seyrettım. ene er geçb . ı-

yanada çahşmıya batladı Yaz 
tatillerinde gelir, beni arardı. 
Çok kere musikimize dair ko· 
nuşmuıuzdur. Beni en çok ümi
de düşüren varhklarmdan biri 
de, Necilin garpta çalaşmıı bir 
çokları gibi milli muıikimize is-
tihfafla bakmaması idi. Hatta 
son gelitinde ancak Türk elham 
ile yeni bir ıey yapmak kabil 
olacağını aöylenıişti. Milli muai· 
kimize iplidri, hiç bir İfe yara
maz diyenlerin kısır, ilhamsız 

aanihaları dört batotalık bir •ar· 
hk göstermeden, otıdaki feyzi 
bulanlar en yüksek isimlerin 
toplandığı bir müesseseye imza· 
larmı kazdırddar. 

N~cil Kiıim, bu erken ,ahre· 
tini istidadı kadar milli imanına 
da borçludur samyorum. 

Bugiln onun yükseldiği şöhret 
tepesine bakarken sade bir ·~· 
tandaşın, yalnız bir talebemıP 
şerefine sevinmiyor, ayni zaman· 
da yarınki musikimizin de bu 
hamlelerden doğacağma inandı-
ğım için ayn bir zcYk te duyu
yorum. Genç bestek&ra candaP 
tebrikler. 



1---~. llJUiçi_tmb.edec __ ~~~~ 
Sofyada 

Binlerce kişi kıralı ve 
kzraliçeyi kutlu/adı 
Sofya, 2 ( A.A) - Payıtaht, 

bugün halk tarafından yapılan 
em1alsiı tezahürata sahne olmuı· 
tur. AhaJi ta sabahtan itibaren 
saraya mücavir olan cadde ve 
sokakları iıgal etmekte idi. Saat 
9 da aarayın avlusunda merasim 
baılamlf ve kıral ile kıraliçe 
tebrikitı kabul etmiştir. 

ilk önce tebrikte bulunan 
heyet, baılarında başvekil olduj"u 
halde hükumet erkanı olmuıtur. 
Bundan sonra harp malulleri 

' 1 
meb uslar ve ihtiyat zabileri 
kendilerine ait bayraldarı taııyan 
muhtelif teıükküller, tehir aha· 
liıi ve viliyetlerden gelen heyet· 
ler arzı tebrikAt etmişlerdir. 

Nazırlarla harp malulleri kıratın 
yanında yer almağa davet edil
miılerdir. Merasim, alkışlar ara
sında devam etmiıtir. 

Takriben 200 bin kiti kıra! Ye 
kıraliçeyi selamlamış ve hüküm
darlar nıcrasımın nihayetine 
kadar ayakta durmuılardır. Bir 
çok köylüler, memleketin adatma 
tevfikan kıraliçeye bir takım 
hediyeler takdim etmişlerdir. 

Dan akşam kıralın, başvekilin 
ev'nde !:ulunduğu haberi şayi 

olması üzerine, halk "mumailey
bin ~inin önüne toplanmıştır. 
Kı'ral eyden çıktığı zaman f ev
kalade alkışlanmıJ ve uzun müd· 
det omuzlarda götürülmüştür. 

'lcs"ul kinı? 

,=~; ... ·===-5 ... -:Y~KfT 4 Teır:nisani 1930 -

-Kadınlar niçin okuyo.~lar ? -çıkı vörJar-
Belçikalı bir profesöre Sporcu/111 bu 11r1Jya gelip 

ikiliği bertaraf etmı
yecekler mı? göre züppelik için ! 

ikiye ayrılan kulüplerimizi bir

Jeıtirmek için çalışıldığını yaz· p 
mıştık. iki tarafın, noktai nazar- rof esör « Eskiden kadınlar aşıklarını balola ı da 
naı taati etmek üzere mıntaka bukırlardı, şimdi darülf ünunlarda arı ,·orla r!»divor 

"' w 

reisi Yuıuf Ziya Beyle, Zeki bunun ulı yoktur. Doktor, avukat, mii 
Riza Bey birbirlerile göriifüyor· hendis ve saire olmak üzre darülfünun· 
Jardı. fara giren kadınların ekserisi sırf züp· 

Dün akıam geç vakit öiren- ı pelik için buralara giriyorlar:• 
d Brüksel darülfünunu müderrislerin· 
iğimiae göre, maalesef bu len Tomu Ferdinant tarafından ileri 

görüımeler müıbet bir netice iirülen bu fikirler, Londra gazeteleri 
vermemektedir. Çlnkü her iki ta- larafından naklolunmaktadır. Belcika· 
rafta da noktai nazannda israr lı profesör beyanatına devam edt>rek di 
ediyor. yor ki: 

Don gece tarefeyD son bir "Kadnılar, yemek pişirmek ve dikiş 

O 
dikmek öğrenirlerse daha çok iyi eder-

defa daha görUteceklerdi, mit ler. Çorap örmeği, bir pantolon yama-
ederiz ki her iki taraf ta laü1Dll mağı öğrenmek, yemek pişirmek elha-

Azı pek fızl~tün tiryıkiıi 
lmit 

niyet göstererek aporun dilttlliü sıl zevce ve valide olmak üzere yetiş-
şu elim halden kurtaracaklardır. mek, kadın için psiko • fiziyoloji, yahut 
Bunu aporcu hOaaOniyetinden ProfeMJr 1 omas Ferdin•nd kablettarihf devirler ahvalini öğren-
beklemek hakkımızdır. "Kadınlann mekte lere fazlaca de· mekten çok iyidir. Kadı~lar d~rülfü-
---- P nuau koca bulmak yerı sayıyorlar. 
Memleket h b 1 1 vam etmelerinin sebebi nedir? Bu sua· Eskiden kızlar nişanlılannı balolarda 

_________ 8 __ e_r_e_r_ı.J le verilecek ilk eevap, kadmlann artık bulurlardı. Şimdi onları darülfünunun 

f zmir tehir meclisi bir~ok mesleklere girerek hizmet ettik· koridorla.rında anyor~ar. Onların bu 
len ve muvaffak olduklandır. Halbuki. hareketi ilme hakarettır.,. 
Mll•Hl•tett•l--•M ............ 1 ............ ,,,,11114 Hl•ı .................................. flllllHl ............ tt•HtHlffllfttlUl_..._., ............ ,.Mllttll"I'""''"""" '"'""""'"" 

1 lkt:ısadi Haberler 

Faiz meselesi 
lzmirde şehir meclisi içtima

larına başlandı. T eşrinievelin bi· 
rinci günü yapılan içtimada ıehre 
ait bir takım meseleler koau-
ıulmuttur. Hükömetin inşa ettirdiği demiryol· dilecek 96 taksitle sekiz senede cem•an 

lar hakkındaki tenkidat meyanında bil· 81,927,0S:i,39 mark olmak üzere ödene-
Y almz alınan haberlere göre hassa Yülyüs Berger şirketile aktolu- cektir. Aradaki fark, yani kesirsiz 

iz ııir meclisindeki aza pek ziya- nan mukavelelerin ağır şeraiti ihtiva 17,000,000 mark balada zikredilen zim
de tütün merakhııdırlar. Bir la- ettiği de söylenmektedir. met faizleri ile komisyonları irae eder. 
mir gazete.si bu lıalden şu sabr· Kütahya • Balıkesir n Ulukışla· Bo Buna mukabil hükjmetin henüz istila 
Jarla bahsediyor. jukö,rü (Kayseri) hatlannın vticuda etmediği nya şirkete işin bidayetinde 

Aza beyler 
0 

kadar çok siga· getirilmesi için hükumet canibinden iki avans olarak ,·erdiği paraların hükume 
ra içiyorlardı ki ıalon duman muka,·elename aktU teati edilmiştir. te raci % 5 matlup faizleri vardır ki 

d 1 
Bunlardan birisi mezkur inşaat şirketi- takriben 2.3 milyon mark tutacaktır. 

o muştu. Hanım azalar duman- 1 .. • k't · · d'. e mun a ı ınşaat mukavelesı ve ıge· Binaenaleyh hakiki faiz yükü 17,000000 
dan en fazla müte~ssir olanlardı. · b h ı · · h n u at ar ıçın Ukumete 6::> milyon 2,300,000 = 14,700,000 ~ M- dir. , , 
Haaene lıanım yerind.a kalka- mar"b~ lu'edi. apn ~akalar aendika· 6- milyonun '8 senede ~ 10 faiz ve 
rak kapıyt açll. sile teati edilen mali mukaveledir. ln· k ? 17 il ld ~ 

R . ( A l ) 1 şaat şirketinin bu ikinci mukavele ı·ıe omısyoinu m Y°!' o uglunaildndazat•~ 
eıs ıa ar - çtimalarda h. b 

1
• ran ayn sermayenın ayn m e K' 

D11raı1~11..... ,,,_d~ırşı/~ıl 
S. F. dan avrılıı·oı /ar 

Edebiyat fak\iltesi koyduğu 
prensi pi ilk defa kendisi 

tathik t>diyor 
Darültünumm bilhana da;rui 

müderrislerinin sadece ılim ha
yatile me~gul o.upharlçle dıgtr 
işlerle uğraşmamaları prenıipi 
etrafında, Darülfünun divanı 
tntihabatına tekaddüm eden 
gün!ercie çok hararetJı f kir 
münakaşaları olmu~. hatta 
hu prensibi ortaya vazedt>n 
Edebıyıt fakültesi, ~ısmcn 
bu yüzden divan intihabatıoa 
bile İftİrak etmemiştir. Bu mü· 
nakaşalar arasında Terbiye mO
derriıi lsmail Hakkı beyin faal 
bir politika hayatına atılışı l.uv· 
vetle mevzubahis edilmiştir. Bu 
mesele son günlerde tekrar mev
zubahis edilmiş ve haber aldı· 
ğımıza göre, Divana aza intihap 
edilen terbiye müderrisi lsmail 
Hakkı Rubiyet müderrisi Şekip 
beyler mensup bulunGukları S. 
C. fırkasından istifaya karar ver
mişlerdir. Daimi müderrislerle, 
Darülfünun emini, fakülte reisi 
ve divan azası olacak müderriı
lerin bilhassa ilme hayatını vak
fetmit olmaları prenıipini ortaya 
çıkaran ve bunu kuvvetle mev· 
zubabis eden Edebiyat ve lllhi
yat fakülteleri, verdikleri karan 
bu suretle evveli kendileri tat
bik etmit Ye kuvvet kazanmıı 
olmaktadırlar. Mevsukan haber 
aldığımıza g6re ilahiyat fakOltesi 
miiderrislerinden Yuıuf Ziya 
bey de mensup olduju ayni fır
kadan çekilecektir . 

Bir büyük ölü 

Cenap sigara içmemek usuldendir. O· ıç ir a akMı yoktur. Şirket ancak hü· 14 7 milyon getirmesi i~in miktan fai-
A tina, !?. - Tah:,ikat hfıhimi jcnc- k kumete kuvvetli bir maU grup takdimi . ' nun için sı sık sigara tenefffiıü zın · 

raı Pangalo!.un mc,·kuf en muhakemesi· suretile hizmet etmiştir. · 700 000 X 

fangalosun n1evku
fen 111ulıaken1esi 

kararlaşt1rzldz 

• ne karar vcr:niştir. Pangalos yarın da yaparız. Alman bankalar sendikası mümessil· 
14• ' = 10- = % 8,65 · 

tekrar lstfc' n:> •dilc=cl.tir. • fatbuat Bu sözler sigaraya fazla müp- leri tarafından dermeyan edilen faiz 17,000,000 
son hareketi tertip edenler hnfd{lnda teli olan bazı .ua beyler tara- şeraiti senevi 'k 8 zimmet faizi ile şehri olduğu tebeyyün eder. 
şiddetli cezalar tatbikini ta, ~ive ctme1'- fmdan işmizazla kartılandı. % 16 komisyon, yani emre amade n· nu miktar faiz Alman hükumetinin 
tedir. · ""'"""""'""""""'"'"'"""'"""""'""'ıo"""" ... '"""""'"""'"""N'"'""'"""'" saiti naktiye üzerinden cem'an rt0 10 malum büyük Amerika istikrazı isin Prof. Gley 

Ciheti asheri~ e tarafın<lan yapılan Pari s L o na C8)7l yendi faiz ve komisyon, fakat buna mu&.abil kabul ettiği faiz yüküne teyafuk etmek Fransa Tıp Akademisi azasından ve 
tahkikat Ye istinta!mt hitam bulmu ş· . ~ hükCimetc;e sarf ve istifa edilmiyen mik tedir. Yalnız bu istikraz için Almanla· Paris'te Colll-ge de France•da Umumi 
tur. Pans , 2 ( A.A ) - Futbol tar ve müddet için % 5 matlup faizi he rın ayrıca karşılık olarak bütün sana- Hayatiyat (Biologie generale) kürsüsü 

H~rbiye nezaretin.... verilmiş olan maçında Paris takımı Londra sap edilmesi şeklinde idi. yi, ticaret n ziraatlerini teminat gös· müderrisi Professör E. Gley'in bir cer· 
~~hkık~t fezl~i.l'si l\1. \ 'enizelosa tak· takımını yenmiıtir. o vaktin maliye ,•ekili hu şeraiti pek terdikleri teemmül edilecek pek mühim raht ameliye neticesinde vefat ettiğini 

nı edıleccktır. B , h . d . . , müsait bularak kabul etti. Fahiş bal· bir keyfiyettir. haber aldılt. 
Harekete i_tirak eden 7.abitan dh·a· lf ne fln yafBÇ}l e(}lŞtl saydı elbette reddederdi. Böyle bir faiz yükünün bugün bile Fransız irfanının bir tacı olan E. 

nıharbe · ·ı h 1· ·ı · Gl · be · h. 1 1 b 1 ta ' sn 1 n a 1 1 e müt,..:,ait zabi· Moıkova 2 (A.A.) - Magni- B b t ·ereceğimiz atideki t ıfs.İ· bütün cihan para piyasMındaki ah va- • ey en necıp şerı 18 er e meş u o · 
ıe":.t~a mahakimi_a~liycyc ~vkedilecek-1 togorsk'ta ' maden fabrikasının lat m::ı:Y~ ~ir kat daha tenvir eder. Jü şeraite ni~petle fahi~ sayılmıyacağı duğu halde ~J~~de Berna~d'ı~ ~unsın 

ır. Harekete ı~tarak ettıgi nnlaşıJan . .. . . . .. • . ı kanaatindeyiz. da onun eserını ıtmam ettı. Bütün beşe 
sabık bir nazir hnkk nda da t· k'J t . ınşası uzerıne Ural nehrının ya· Hukumet tarafından alınan 6" mıl· ri .. ·eti mUteJekkirenin seYgilisi olan 
r . 1 .ı l Ja IC· • ~ • • • • • s· k'I . ) k k edt aydan a tedf .. ·e e- • J aaı ıçin emir \"erilmiştir. tagı deiıftırılmıştır. ır t omet- yon mark ı r ay J Prof. E. Gley'i ilmi zaferlerile ve her 
M osk d t k 'f l re boyundaki betonarme set 90 '"-'""'""'"'"'""''_..,. ____ ...., • ..,__ ISATll IK Kl"RALlK hakiki ilim adamının m~_mtaz ' 'Mfr 0-

ova 8 ev 1 er gür.~e in I! olnnmu,tnr. ~ • l11n r.ıt••• ••"• fm:ı ı:f' 1'11 T fl ·ı .. ..,., 
• Mo~kc il., 3 (A A.) _ Amel ~t B ..: r uı •d•y i terns.l!tıd 
1~~eJini baltli!~m~ ü:t.rc tti'ekkül 18(()() Yahudi .;liıı r,iiııü 
~~ıniş olan biri 24 ve dig~ eri 20 Nevyork, 3 ( A.A) - Baiiour ~k~m HL ISlAftM lfLEiiUSf 

EV -ı.;ı·nıeır uiı e"l~tııııı fı,fl ed~ ı ,.·,-ı. n· 
~ya, bg bib 1: ... ölli .. :&.ı ı:wı;:diı- it •ı 

hilrmetkarı olan müne,·ver ti.irk erktn 
umumiyesinin teessürünii benim nac:iı 
kalemim ifade edemez. Olüm kar~ısın 
da bütün hisleri feke u~hayan her f11· 
ni gibi ben d<', Fransız ilim :"demine a11· 
rak beyanı taziyet l'derim. 

ııı:ı Tk '2 L30<l ı ) :ılnız 

d 
şı ı iki suikast teşkilatı mey· beyannamesinin yıl dönümü mü-

mıı:ıllim ve ~~~t~ ~~ 
Şişlide Kağıthane caddesin

de No. 138 sekiz oda banyo, 
havagazı, terkoı, elektrik, te

lefon ve kaloriferi ve altında 
da garajı vardır. Tünelde pas· 

tacı Lebonun yanında Cems bey 
apartımanı 3 numraya müracaat 

hana çıkarılmıştır. Bunların mu- nasebctile 18,000 Yahudi lngil· t:ılcbclcrc 
t ~kenıeıi Moskovada yapılacak- terenin Filistin siyasetini protes- ın:ıh. us 
ır, to etmek üzere Madison Spuare' t~ E L O 

1111 1 

11111111 

Rıısyada işsiz 
amele yok 

.Moskova, 2 (A.A.) - Amele 
:ılJi iktısat faaliyetinin ameleye 
i ~rı fevkalade ihtiyacına binaen 
tlıı b. k k l P.t ır te amele a mamıştır. 
b '••i komiseri bundan sonra iş 
orıa11nın ilgasile sanayiin her 

şub, · · · . ti . •ı ıçın ıcap eden ameleyi ye· 
teflı~ınekl~ mükellef bir kadro 

tkılata ıhdası hakkında hükfı· 
ınetc bir . t d" . . p proje ev ı elmıştır. 

eştede öliiler günii 
Pette. 2 (A.A.) -~ Ölüler gU:n .~lln kahramanlar mezarında 

eı ıt edilmiştir. Merasimde Ital-

~·· Tiirk, Bulgar ve Alman se
•reti erlrı d h la....ı nı a az.ır bulunmuf-• qar. 

de bir içtima yapmışlardır. Boı- 3 Perde 
ton'da, Filadelfiya'da ve daha 12 tablo 

bir çok şehirlerde bu kabilden Ynz~ n 
l f. ne nstein 

içtimalar yapıldığı haber veril-
mektedir. 

l'crccmc eden: 
Fikret Adil 

telefon, Beyoğlu: 148 

l'rof. Dr. Kemal Cenap 

DiVAN NE VAliİTTOPLANACAli 
Yeni Darülfünunun dinını intihahntı 

bitmiş, tıp fakültesi de Kadri RaSlit ve 
_____ Z_a_y_l_l_e_r------,ı llnsan Re.53t Heyleri intihap etmistir. 

I l• d' ( d b • 6 \"asınd:ın :ışığı olan çocuklar A : n 18 an B lr · , I<'nkülte reisleri dirnnın tabiı azasın· 
tİ)ıtroy . kahul edilemez 

111ahku ... mz'yet Trabzon lisesi 10 uncu sımfın- dan olmaları münnsebetiıe yeni dhnn 

d ld 
,.. d"k . şu suretle teşekkül t'tmi~ bulunmakta-

Y eni Delhi, 3 ( A.A ) - Kal· - - 11 an a ıaım tas ı namemı ka- dır: Uoğum ve .~adın hastalıkları 
küte sabık belediye ıeisi ve mil- L mütehassısı ybettiğimden ve bu defa yeni- Köprülü zade Mehmet I<'uat. Yu~ur 
li kongre reis vekili fesat terti- ı Doktor ıini alacağımdan eskisinin bük- Şerif, Mustafa Şekip, İzmirli ı~mail 
b d b H 

• N •t ' Hakkı 'J'erhiye miid<'rrisi lsmail Hak· 
atın a ulunmak töhmetile bir f u·· seyın aaı 'ı mü kalmadığını ilin ederim. y kı, Kadri ltnşit, lln ·:ın He:1at. $iire))a 

sene hapıe mahkum edilmi~tir. Türbe, eski Hililiahmer binası ı Adres: lzmir 1\ ranıinı llalil RHııt Ali, Mustafa Hakkı, Mustafa Salim. 
Zevcesinin muhakemesi yarın ya- No. 10 Tel. Jstefon : 2622 1 Pa~a c ıdde i :-\: ~~2 Sabri Tahir, Mu lihüttin Adil, Ehülulft 
pılacııktır. B. Sami Beyler. 

Nlezarllklar mülga AN s 
1 
z LI K Nöraateı, M~~;:;~: ~!~~t .. ~!:~.!~~:·mrnnun emini 

me~~~:;;1:~1 üç ::~~et~;:ı~~:t, k~~~~; zafiyet .;, b.:;.ti.~ab~\~c.ti~elDc~i henüz emanete 
Chloros· ı ırı .me ı~ı_ıçın ~~·a~ın ne günü top

mnğa karar ''ermiştir. Bundan böyle . .. lanacagı malum degıldır. Dh·anda bü-
cesetler ~akılacak ve toprağa gömülmi· ~ . z.lılı: ıcin yeg"nc d : va 1r.auı ıhya eden SIROP DESCffll:'NS PARJ~ yük fikir ' 'e nol~tai nazar mücadeleleri 
) ecektir. tu m1Ultahip etıbba tarafuıdan tutip cdclmittir· ı:.. • olacaktır. 



- 6- VAKiT 4 T etrinsani 1930 

işaretler: Kont Betlen ve M. Venizelos Balo hadisesi 
Müstem lik cHerin 

G~ •••• ,~1~.~!~~:1 
bfr t ••• ,.,. Başvekilimize telgrafla Hamd~!;~r 1;iuphi 

8 

devlet adamı geldi \'e bh· diplomat o· kk.. ı • • b• ld • d• ı Ankara, 3 (Telefon) - Ham· 
nun namma nutuk ~}1edi. Bu nu- teşe ur erını J Jr l er dullah Suphi B. balo hadisesi 
tuk fran ıu:a l tanbul gazete~inde ay- hakkında şunları ılSylemektedir : 
nen ne;.redildi. Nutukta. buradaRi laik Ankara, 3 (A.A.) - Macar Ba•,·eki-'da buluna• niai~iimhur huretleri ıau,- T k 

f ".I « ür ocam ceref ve mertlik ve papas ran~ızlarnı cümleten fransız ır Kont Betl\len ceaa,Jartte Yanan Baş dinle ~ek ftürmetkar ~ökTnnlarıma H 6 • -r 

harını ) aydıkları ,.e medeniyete hiz· ,·ekili M. Yenizelo~ cenaplan n harici· t~.ralttUwe teruraan elmanıtf zatı de, hissini kaybetmemiıtir. • 
met ettikleri · öylendi. l .tdk fransız devı ye nazırı M • .Mihalakopulo~ memleke- Jetlerinden rica ederim. efendim". Hamdullah ıuphi B. ' Zekeriya 
let adamı, Jı'ran. anın ihracat emtjasın· thnizi U1'ket'1Reden ""..t B~ftfifl ı~ IHUılen beyin Dumlupınar yıl dönümil 
d~n olan papaslnrın medeniyete olan met Pa~ Ha:zretlerlM afüfdi Cf'ltra!- Baft"eldl J.-wt Pafa Hazretlerine: 1 ferdasında vaıdtğı Mehmetçik 
hızmetlerine teşekküı· etti. Sonra bu namel*ri gönd.,-Mifferiir: "Bi• •kadar nuaketle ıınihmanper- makalesinde Türk zabitine aykırı 
de,·lct ndamı şildyetleri dinledi. Ona Başul.:U la'"~' pi/UM BıarHl~riM.· verHk ~ietermi olan Türkiye Cümhu· J l 
d d · ı -r- his er idiar ettiaini, m6secce 

c 1 er ki: ''Tütkiyeain aisafirptnu t.praiını riyeti :Oprajmı terketmekte oldniumuı e 
.. _ Riz Fran~a için daha çok ~alı~a' te.rketmnd«n ön<e 2att devtet~rine hü- .ı::a aada M%e sö,teraiğiniz o kadar doı.;· bolfeYil< yazıcılarla doıt olduğu-

cağız, burasını daha ziyade medenileş- k6ıan eı-kbıu. ve resmi n gayn res· tane, • kadar harareth n samimi hüs- nu, ocağın bolşevildiği vatan için 
tireccğiz fakat ah ·u \'ergiler bir kalk- mi hiltün ar.ahatne kakkımda gi8kri- ni blıatffll dolayı n kalbi teşekkür· tehtike saydığını söylemi' ve 
· n !M len ka.rd~• hiisllü ita.Mide. dolayı ltri•m Wr daha takdim ile zeYkiyabıT. ôemittir ki : 

Bilmem lflik de,1et adanır kalkıp ta pek has bir hararetle teşekkür t4tthn. Y•aa•Tirk flostlaiunun sağla• bir " Zeı.:eriya B. Abdülhak Hi-
c>ıki Osm:ınlı ricalile konuşur gibi inkı- Bilhassa n hösni: lrallu.tün ••tanıma ~urttte teeyyüt ettiii n Aakanada va- ıııidi , Mehmet Emini Türkçülü· 
lap ricaline; mütE!'Ç'ecdJT. lriı' fetd 61-.uı ititMrfie zolu..a• tnlellttin yakr• f11rkta bir 

.. _ Mon ' er s ize medeni) et getire- s.m duect! bahtiyarıu Zatr d.-vletteri sulh bhlunla ft hars! ,apaya esas ola ğOn bütün san'at mefahirinitez-
cekler, bunların vergilerini in4iidn di- 'ribkiyarin büJılikliik .. rdaiı uf:t-u. cağı itmfmıaı kavisa'le ci.Aiyoruz. ~fa. lil ve iptal etmek istemiştir.Türk 
)e bir hafiflikte buhındıı mu hilmiyo- da: inici af ettirdikff..ri auftt\i ınftai •e dam Veniulos ,..~Madam Mihalakopu· • ocaj"ı onları ailJ( şeref mevıu
rum. lı'nkat bundaki fransız papası, gaynet n:öısintle k'ettdilerite Mau~ lo~'un Madam lsmet Paşa H azretlerint tarı sayar. Zekeriya B. hiç doğı u 
lityığr. kadını. erkeği , tarikiı diinya_,ı, ~ tanın mohubet ,.., ttrn111nilerilila .. ra g6nıftrdfl;~ri pek !l:amimi ~elclmlara bi· olmıyan bir merkez kadrosu 
rospusu hep birden bir ~eye çah~ı)«>r· bet alduklarma! kant olab'1fdeı'. 'MllM· zim M- kenaiai lıak.k.otdaki ea htb'met-

neşretmiştir. Ocak aleyhine mux-Ja r... ta:pları tJlma:k ferdiıre Aail olü•t••· kirane lliuiyauınızı terdif 8uyurmaru-
"Jfü;i emperiyaliBt Pramm he- her defa MaıanStan hökmdôl ••· zı ntı devletlerinizden ric:a ederi7.. t.rip halkın hiniyırtmı tahrik 

ahına temdine... habbetlerini llllJl::L lligfttfraek: l'Mf••· l't.'nizeloı .Jlihalakopulo11 için hiç bir fırsattan kaçınma-
::-;inenıalarda fra n 1:1. emperyalizmi- ..........,...~.. mıtttt. 

nin methini, sena~ın~. ~öre, göre bıktık. Dahiliye vekili İzmir de Milli bir bayram ıecesi TUrk 
Papas mekteplerının ~ocuklarımızı ocağının düfmanın kendi ara-

biı' an içinde nasıl çnldığmı senelerdir • ~. h . O 
hayretle seyred iyorm:.. Dün ızmıre a- Halra mallYenet için alınan mızda tutamazık. cak, içindt 

} > ı · h r•· ı d ....... j \MLirfer ceref ve mertlik hissi ölmemiş 
)Un ar ne ISe, ne... on a •C\ ar a, reket tf • .1._... y 

bu Fransızlarn bir 1'1eyll'r oldu. e 1 olan bir i'ençlik mDessuesidir. 
Papaslar küplere bindiler. Ankara, 3 (Tele(onJ. - Dahiliye \re- Sihhıye veklHnln bey•n•tt Zel<eriya bezin tuttuğu yol böyle 
Muahedetl en,. tarihten. ntazidcn hah- kili Şükrü Kaya Bey bugün refakahnda luair feliketzedel•rin~ yapı- bir müessesenin içinden geçemez. 

seddi)•orlar. fan<farma umum kumandanı otdufb laa mu&Yenet devam etmektedir. Bir ocaklı dedi ki: " Bu darbe-
Fran~ızca ~ıkan bir iktı~at mecmua· ttafde öııe trenfle Jımire hareket etti. 

sı da on ayılnı·mda, t~met Paşannı hta~yonda Dal\itiye erUnile batı meb• -Şehrin ek•~ yerleri temizlen• nin ıslah edici bir tesiri olmuş-
nutkunu ta hm ederken birçok ~.rleri o~far faralmdan teŞ}; ohrndU". hmftde miı Ye seylapıedeler iıkAn olun- tur.,, Bir müddet evel ocak bi-
heğeniyoP. F~ nıftmyet rş. g'ttiyor, t gon kadar kalacak, felakef!edelere muttur. nasının bir buçuk milyona çıktı· 
güntrtikrere da~mıyoır. tak~itile i1 in~ ~tfrilip, effi11fmftece- Sıhhiye vekili l.zmirc:le iını ıôylerken fİmdi bir milyon 

Türk ha~ vekilinin. türk inkılap fır- ğine at~fıraeak iJBJıllesir tarild1e ffö.. . diyor. Tahsisatta da yfizde elli 
kasnnn ıtltm'l'ttkl i milli istih:ı;;al namı·J neeektrr, lzmir, 2 (A. A) - Şellrimiıd~ 

k t b . ·· ı· · h d c f R ten:ıilAt yap.~ ıthr.,, na SJ ı utmasınr ır turu n?.me emi- Haricİt'C tayir1feri bulun•n ııhniyt! t'elci i efik bey 
)cıT. J ,.,__ d k f GÜLllANE 1\-H)~AM~RELERI 

Ankara, 3 (TelefonY - RariciyecWı bufb ouroovaya ai ere eli-
Yana yakıla bundan ;:.ikf,yet ediyor ~ Güllılane seririyatı 930 - 931 senesi 

l·ürk ocağının kış 
pro.g-ramı 

Lis11n lfursıarı açıldı, kon
ıerltns ve konserlere per· 
~embe ak~amı ba~lanıvor 

Türk ocağı bu haftadan iti· 
baren tanzim ettiği kıt meaai 

proğrammın tatbikine baılaya· 
cıktır. 

Bu akşamdan itıbaren İngilizce 
Fransızca, Alamanca lısan kurs
lara açılarak deralere baılana· 
caktır. Her üç kursa bir çok 
kadın ve erkekler kaydedilmiı
lerdir. Dersler akşam saat bet· 
ten sekize kadar dt>vam ede· 
cektir. Bu Perşembe akfamından 
itibaren ocakta her hafta per
ıembe akşamları konferanılar 
verilecektir. ilk konferansı Ap· 
tullah Cevdet B. verecektir. 

13 üncü perşenbe akfamı da 
Madam Fiyer Fransız edebiyatı 
ve kitabet hakkında bir konferans 

verilecektir. Madam iki saat de
vam edecek olan bu konferan11n 
bir saatini l<itabet jestlerine 
üçüncü konferansı "Sıhhat sergi

leri,, namiJe Mazhar Osman B. 
verecektir. 

Kış mevsiminde konferans 

vermeleri için bir çok müder· 

ris ve ediplerin mu · ven etleri 

temin edilmiıtir. Kod ... ranslar
dan sonra kon~erler ve . ilecektir. 
Bundan bafka cuma günleri 

Gençler mahfelinin yüksek mu
siki amatörleri tarafından kon

serler verilecektir. Bu konser
lerde klasik parçalar ı,ahnacak-

tır. 

Pakize ve Mutahhara H. lar

da ayrı birer konser verecek

lerdir. 
• • • :m memur ecnebi memJeketlerınde tayin k.U.det.ria ala.vali •ıbbiy•lerini 

D
"kk t t . F 

1 
eclilmelt iizeredfr. Bu meyanda bir ere 0 • tıbbi müsamerelerinin bırincisi 1'eşrfnf • • [( • [ J 

ı a e tım, ransız arın ~nun ... ..d ~ ~ tetHf1< etmiffir. lzmlrdede bazı saninin ikinci Pazar günü saat 16,:10 lCp llUIB ıman l/."fi . 
1 d ki • 1 1 h b . k d" mumı .mu ur varuıı. b t d .. P ı·tı 0 ma 1 arı me ~ e e er ep zım ·en •· - yerleri gezerek muavenet• muh- Gülhane konferans salonunda Muallim Yugoslavyıl mat ua tn an ° 1 

• 
mize ait kendi aramızda f\allettıtek is te D1YARBEK1RDE BİR MAÇ · d k d v ·· Yu· 

l.aL" olan aileler hakkında yapı- Nazim Şakir Beyin riyaseti altında ini· ka,, gazetesın e o ·un uguna gore 
d iğimiı i !erdir. Niçin hft ıfdamlar Di) ıribckfr 2 - Hıııün umumi ntü- 7 , , 1 '--·-L A. ....... ı;.• d · ı.ı t kad etmiştir. gosla,·ya müslümanları reısul'ulema ı· 'l'frrkiyenin dahili meselelerile hu fcttişlik mın tıka spor hirfncilik müsı- .Ntat• wu.uırl aır ottla ""'~ 
1rndal' alakadardı rlar? Nefren ~ine- bıka(ı Diyırıbckir~ L'rfı takımları ıra· hudatta bufnnriufludır. Vekil kefsln nutku iftltahisini miiteakip: ğrna ":Mnğla) liç., Efendi intihap ol~· 
malarla me gu1 oluyorlar , neden har- sırfd'ı yırpıldıı l'ıitc karŞI dôtctc t:'rfa bey, yaki beyanatlarında hftkii- ı. - Muallim Lutfi Bey tarafından muştur. 
ların vergilerile uğra::;ı)orlar? Neden tıkımı ~ılip gcld'i. C'rfa 'P<>l'Colar· mü- gel>eJP•itı teııht:'4i irin A~chein 'e Zon- _.....,.....,, ___ _...~~~---~~ 

• metia aıaaı ııfatile fcliketzede 5 
' ~ Şehı·r mıcliai Fırka gurupu mektepter i~inde >ıin i rlilik gösteriyor· fcttifliıti n lmtdu~ıı ~{ıpwyi attffrar. ddk tea"'ülü. 

Jaf •• eder\ gilmı11k siyasetimizle bir ec HA:Rlet TiCARET. KALEMi Yatanıdaıı.,. yapılacak ln\Nlvtne- 2. _ A~~bifl a..-i~tanr E~at Bey fa. davet olunlıyor 
nehi g ibi nlakadnr ol mu) orlar?. Ankara 2 -- Y eTriı teşlrıl edilen na.. tin " olabi1eutirıi yakından rafından Landouzy _ Dejerine tipinde C. ır. F. f•tanbul merke:lindcn: 

Çiinkü bur:ıya' medeniyet getirr.ek Prd ticirrtr ceş k.il!lınfn f~eı'lfıtfülli iÇırr tetkik tfmek, hetn de HilAfiah- nadir bir miyopati. 5 ı e~rinlsan i 19M çarşamb~ (uf\ü 
is ti) OTlar. (,' ünkü' in~nlı~a hi1ıme$ ~C- y~ni •ene hüt~9tnr. 69 biıı lira ilAn s:ıat nn be•, te 1-tanbul uıft ümi met· 

edıln1 i,, ti r, mer reisi olmak itibarile muhtaç :t - Muallim Abdülkadir Rey tara-mek i tiyor lar { . ) da onun ı m hiztm- · f · . J k · \ 7. 
Bu slırotl· m•' cut ve~ııt takviye vatandaılara acilen yapılan ve tından taze irti~h ankap~ule plörıt. lisi ı ra gurupu içtıma cucce tır, • .11 

le ıkıdan sıtrr:ra alftkadat oruyorl:rr. - " .. l r . ı· ı . c .ı. ı, ,,_l rıa * • ıı: edılecek tı r. · l 4. - Dahiliye asistanı Raci Hey tara- 11. "e 1l') e cnuı trı n ı~aıohıu 11 

.ıw.n..m K yapihaast llflm ıe en •UaYelle- fından ati pik deformant artirit vakası ( ·. 11. I'": L\l ~rk~7.ln de aktoh.ıtt"cık 
Onların in anlığını bilmi)·eri yttkfot. lan insanlar ve onların ~ocldlla,rı d-. fi •akı...ıdan taki~ etMek Üı""r~ "ıçtı' mada hazır bulunmal•rf ml!tcud11 r. 

, H "" a iÇ ;;, - .Ni~i.•~ a)\isfanı Ziva Bey tara· .. .. Tunu tan, ( 'eza) irden, !'Stiriyeden geç- marlarında !'fen kalan kanı iktısat müs b k"l h ti • • 'l 1 " 
aıve ı azre erının emrı e ge .. fından , . ,.la· dı·ye ,.,.. N. ~ i~ai)·ede ( ..-rnoc- ı J til .... Papa7.ile, kA ı·ıi le., sarrafUe fefl'\e tem lekesi arıyanın süngüsile akıttyor.- •" ..-

çalJştıı{ı halkan memle~etMrittde bile lar. Balkan sokaklarında dolaşanlar dikltrifti •e fakitehirded geçer- ton) tatbikatı hakkında tebliğlerde hu- c 9 

halkm neler çektiiini anlamak için kr-. kansız kadanalardır. ken en mubtaç vatandaılara tev- lunulmuş Ye (pernocton) tathikatı si· Hukuk fakültesinden Sami 
:sa hir Rükre., seyahati kafidir. • * • .zi ecınna.k için bir takım yatak neftin lıe gösUrilmiştir. beye -- Gazetenin muhtelif liHri• 

Papasını göheklenditen. ltaffı-;ıiir lJ.. Ecnebi sermayesinden bahsedenleri .J.-L b tt · man Mtlnaka~a.ta l'tfuallim Abdiilkudir. lar ı" çı·n mUtercı'mlerı" v.krdır. Ar .. 
1 ·-"ı L.'. • • d ··k ya ... m, • amye, ça ,...r, çorap .ıu-ura,.· Sanı' ' 'a•er. N·ı·. ı· m Şakı'r, "re· .. mruı ıyan , ımnafın ense fni yaı; ı . ıln ın1 gor u ·çe müstemlekedlerill piftarla-•ı ~~ .•• ., 1. • .. n • . 

menrleketler fran~rz st-rmay~inden ~ek ile hrştlırş.111~ otduiuMft dahtt iti ıtniı l!HR e ifmi Ç4"'UK JyalJlttft mal Hüseyin Te Bürhtneddin RtS•lerle ıularını:ıı yerine getiremeelıgimıt 
tiklerini, bilyük harpte görmediler. yorum. ibzarile derhll sevkleri için •mir Dr. Hadi ve Salih Beyler i~tirak etmiş· için müteessir;z. Alakanıza ttşe1'' 

Jblkanlarda' büyük har.,te arta ka· S. E. Yerdiklerini ifade etmiflerdir. lerdir. kUr ederiz. 
'§1? 1 - d 

'' Vakıt,, ın -Tefrik&'1 , 2 ~aama(ih bu sefer masAlat ; skisi ıiht n7an- gemi defte;in
1

e yazılacak belli baş· "atar. '\'irmi Üç gü:) olculıh' bir dıtÜıt' 

[ =~ ~~~a;d~l~~~l~~ ~.~~l~n~l~~~~~ ~ "] ::=ı:;!'~=~~:r!~'~h~~;a9!ı~c~ar~ul~:~~: ~~~id~;:;7 s:~:~~:a n~.:·:. 1~1~:~::~i1:i1: ~l~iı~ ~!;:; ~::~t b:~ı~~:~ıs~:l ~~~~!~;e~;~ 
ırı~ !hak laıımgeli)'or<' ,;ı 1''akat neye alışıl- tarıhımaması. Her U.:isl de kalpten git- tuı·du Ye mütemadiyen ~ert bir de"iı.d 

eıaı. ilk ürkeklik gecti. herkes yine i,_ miştiler. Birinin ölümii, diferini de Öl· ilerledi. 
fiha ilt yemeğini ytri.eğe ba_şladr. düfınü;. tU. Gen~ llndın föçare dümenci· 41~ kadın !"eyahat müddetince fırtı; 

Yazan: Peter Bolt K k · •.-ıı• 
, r • ~ ., , •• • • • aptan kadrftların · uvveı ınanevıye- nin cesedini görenlerdendf, Bu m:.tfim· nadan çok mütees~ir oldular. J<'a,. ı. 

Dü NKO .KISMI:\ _HU ~-~~~S! epey muhımdı. Derha.~ !.aah.:et~ ':~~n sini tezyit i~in 011lata şampanya. Terdir ra onda a abi bir ıoademe hu uie getir- fazlaca ha~talananlar pek a:örüırned 
. [_1899 s ene ı~~e Haslrng. ısımlı bır in- buharlı fulum&alar bu!un suratlerı ıle miş, her ne isterlel'~t getirilftteSini tnt· miş Ye böylelikle ı;.ekte birden gelher• He sinin sıhhati de mükemmel derıc1'~ 

gılız rapuru Sıngapur lrmanından A· çalı~nıalarına raj'men ıtert dolaıt Sütu retmi• ii8telilt 9eröest kıtl~nlat dlve ·,t · P h ·d · 
··ı ·1ı ~ :t• • mı~ ı. lecek bir alde ı ı v11s tural11aya mu cı:eceı U !fr lı«reli:et et· hir titrltt boşaltaMr)"orlardı. yanlarına ne kendi gitmiş ne ti~ mul- . . . · 

· t" (,' · b .. ··k bl BUi .. . •• . • ' Hastıng seyahatıne de,·am edemıye- -= ıo: "' mış ır. emı uyu r po ı·a/iılru- Ama umıt çoktu. Hastıng nasıl ol~ vinldinr gö"dtl'mftti. k . ,\ld ~ fj'" üı<t ' · O · · 8i' 
d11r. lçirıde 413 yo1ru vardır. Paı.-aı yol una de,·am edebilecekti. Bir kere ha- Bardaklar -ınpanya ile doldntul- ce t~. : . . ~ıı;.~ ~a~ıt ~Y . u. .n un ıçın A ' 'ustu ralya saliilledntn g6ri.lnd 1, 
b 1 • d ı. d d il ... ,. • .. . . . .,- gemı ıkı olu~u ıle bırlıkte Sıngapura •. b" li f di h ftll o un arın ht'psı c ,..a ırr ır. a0 ınh ~ va <;ok guıeldı. Dundan daha mtMaıdı •u. MaMlatM 1'ttlııtdff Mt m füJi§el .. . gun vapura ıne ıım ye a i" 
ki üç aaat yol aldı!dan K<mra yem<'le l~klenemezdi. Deniz bir çarçal gibi kı- di. Bu M8e diA'erleri de iltihak ettiler dondü. . . . ıttuştn. ı-;ıhaMdUlllıı:i h ... İşte nihay~ fi 
oturan yolcular birdenbire korkunç bir rı$rk~ızdr. Güne9 deıtizin <fet1ft1iklerlni Te yeriUIC gaJ•na «5perft !'CAJ\ntHtrine Mereari Ua~·~~ına .. oturntaıııı. ıngılız ra ... ilk seYin~ anları geçtikten saı'ld•· 
tnü~ad<:ı~~<'. B<'Bi ~uıı~yorlar. J'apur sol? a~dm ıtıyor, bu suretle yü%d6rıtre İŞİ· clöndü. Artık l\e~i korkuyu unutmuş- nıp~ru..a ta~ u? ~~n. k~y.be~tı~dl: .. hep ini bir hazırlık, bir tclftştı~ ,ı•\,~ 
dogru ıgılıyor ıçerı tf11/al lıüeum c"dı- nı kolayla!fhrrftıs oluyordu j d , .. ı;i 1 ı• . ,,. ··t·· . 1 1 v 1~99 sene~ı teı;;rınıeHlının ıkıncı JtU· Esynlarını har.ırlamak paketlerını t .;,t 

•• : • • -.. :ı • arı . .1ıneeSK!tgD1 6 ttU)Orar,>agı- .. · bh k d · · ·d v .. k.th :> • 1 · ' tltı• 
yor. Mütlıış bır vazıyet ... Serdümm va· Kupeşteden eğilerek bakıtnlar "ol ta tıyorlu btrltnrlerr He- şakalaşıyorlar- nu .. a a ı ~e . rar e~ıı ~~ ı~ı 'a .. ı a- mak Jazımaı. Öyle ya artık Has 
zile başında 1Jektei kalpten ölmüş ı•e rafta Hastin~in bindirdiği mercan ka- d ' m kapalı ıdı. Sert bır ruzgar guYerte· tetkedecekleraı. 
bu hadise kazaya se6ep olmuştur.] yasını. kayanın ııru içindetci fı:tfilhğrnı ı. Yalnız bu ne§e yine uzun sürmedi. yl süpürü~or. denizi kudurtuyordu. Slıhahleyin ~aat onda hep~ gif1t1'~~ 

* * ııı sarahatle görebiliyorlardı. Birdenbire te-krar bağrışmalar işitildi. Yaput müthf$ yalp:ı. yapt~·ordu. Hü- ye çıktılar. Ufku ~eyretmeğe b1J§I• ~ 
Makinistler :su g iren deliklrf tıka- Kadınlar yava~ yanş sükun buldu- Haydi hfr panik <fafta... yük dalgalar gü,·erteye kadıtr tırmatu· lar. Artık karaya çıkmaları zarnan• Cı 

mağa uğraşıyorfardr. 1\lütenarrik böl· lar. Hötün erkeklertn ~atrmram, k~H- B~ !ıe(efJ<i falCa 6ir kaza değildir. yorlardı. !aştı yıl ... Onlara günlerd~nht!ri ~:r.< 
me felaketin ilk nnl:ı., ıft:·-· dakikafar- nrn yakmhğı,gfiıel itan nlarrn sinftlf.; Kıidınhtrdaı\ Mri bayılmı tere yuvar- - 2 - vermi)·en denir. de !'ltlkinlerniş, ril 11ı· 
da kapatılmr'Şti. Mnnta:rlr yelekler gi- rini yatıştırmaya hayli tudrm etAfit- laAaışh. Hasting, ~ingapurdan garbi Arn~tu- durür gil>I olmuştu. Uıakta A,•11s*;',ıv 
~en tayfa t~knenın hef irti ttirll:finı dik- ti. • ıt * ralyaya gitmek için tam yirmi ü~ gün ya sahilleri göriiliiyor. gemi bU kıt 
katfe muayene ediyorlardı. Ku.atlan iki ~ıiaf §orira yolcdJu yl- Güneş tiatnt:'idan e''l"el y tt7.dürülen geçirdi. ya doğru süratle ilerliyordu. 
Mercan kayasının gem;&c açtığı yara- ne tofraların etrafında ytrljfmijlerdi. Hastinı tekrar ilerlemeye ba§ladıiı za Nerede o ilk zamanlardaki ııüne~li ha· ı [BitmedlJ 



101 kişi ile -
mülikat ... 

Tunus Beyzadeleri ile ve onlar gibi 
- 45 -

Tuauata zensinlik ~ok ... Hele Tunu· Biriıtin 700,000 ötekinin yarım milyon 
eun bfyzadeleri, prensleri .... Onlar dün· Tunus altını geliri nr. Bu irat az geJI. 
ya,.a yalnıı para '.)·eJhek içift gelmişler. yor. Biraz da borç ediyorlar. Fa. 
Bandaa bqka. hi~bir i~lfri, güçleri yok kat tehlikesiz borçlar. Çünkü her 
tar. fkieinin de en azdan dört, beş mira. 

Kendileri her Mne mantaıaman w sa konmak ihtimali muhakkak:. P.ren. 
ntilttalldb llltanbula tqrif ederler Bo- lff Esmanın sarayı, Cerba aduında, 
iadçiawle rahlannda mevaiıni seçirir· bir pheserdir. Onu siH nuıl anJata
ler. Kencliluinia 'burada bir h.ayli dost· yım? Altmış misafiri a>·larca ağırlıya. 
lan, hıeımlan, akrabalan vardır. Doi· cak husuıf apartımanlar .. 
ruaunu aör lemek lizımıelir~ bu asa· Her misafire oda ve odalık. Malika· 
letl6 ft necabtthller hem türktür, hem nenin dört ban nr; şehir badanndan 
frenlC lr, ara 1ık1an şüphelidir. daha 1tik~k ... .Ktu ma1ilı:!nenin husu· 

Mehdi Beye gittiN, kendieini bal· at umumhaneei de girtilmemfş bir gü· 
duın. Bu :ıat, Tunuslulann birinci sınıf zellikte Te intizamdadrr. Bar, umumha· 
dottu, 11rkada~11, can-ciieridir. Mülaka· ne .•. bittabi bedava ... hem 2'n"k. hem sa· 
trm enteresan oldu. fa, hem de üstelik diş kirası. Fakat duy 

Mehcli Bey .ıe onlara benzemit- Bu dum ki prenses bu malikaneyi yıktıra. 
adam - bu ıenç - kendi halinde bir cakmış; daha Romen, daha Dekadans 
mütekait miralayın oİludur. lşi, mesle· bir şey ınşa etmefi kuruyormuş. 
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1349 
Bu ı•o•kı Ay 

Gone,m ~: ô,,, - WJI 17,03 

Ali'" .,..,., : U,32 - bwıllp : 1. 20 

Namaz vakitleri 
5a1ııü (),._ hııt.4ı Üla"' 'fatec i-alı 
ı.ıo ıı .ss 14.44 ı7,IS ,._.,e 4.U 

Hava: 
Dün u.amt harafel 23derece olmuş · 

nır . Bu~n muravasıt -poyrıı 

esecek:, M\'a açık olatakar. 

fi, istikbili mfil<ti, :reni bir mesleğe -.Eftndim, böyle ~ııemlerde yedi, Ratli10 : 
littdi: Taaaılalann abpaplıil ftleelfii. Mkiz ay nkit seçirdikten, '&Ontll şu bi· Bu a'-aam 1-tanbulda 
O c1a lıb folmuf, ınefer.. zim kuru \ı9 kel Boğazi~ine dönmek :ne Kr- q 

Mudi B. buranın hayatını pek taı.ız hazin oluyor! Bizim ihtiyarlar olma· ISaıt 't'kir.den <brıa bda.r a1altlrkı 
d ı ·· f l Beyoğlu sul h hukuk mahkemesinden : 

pyet tuzsuz n sofuk buluyor. Hep o- say ı st ayi uç senede bire indirecek· uı . Zahide hanımın irfan hanım 
nan afıı;ından: tım. Fakat 0 tık~rrıklılar, pıksrrıkhJar, , 

_ Elendim, fteyo~la. dedlflnit şe· ah onlar_ Vatan, gönlümü gene vatan· Sinemıu•r ı ve saire ile maan tvian Ye 

VAKT'l 4 T-trinHni 1930 ... 
Seyrisef ain 

\ lcr.1.cz acentesi: Galata l\ôprü başında 
l'e) oğlu 2362. ~ubc acentesi ~ ırlccıde 

\} hüııiar ade hanı altm:cb T cL~t.274 

'rtı{tk ~~rat ooşta)ı 
( M .E R S 1 N ) vapuru 4 

{ eşrinisani Salı 17 de Sirkeci 
ırıhht1uwdaa kalkarak Gelibolu, 
':aaakkaJe, ıK-üçülc-kıayu, Eciremit, 
6Ml'.haniye, A)'\'sl~a gidecek 
ve dönü,te mukur iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uirıyarak 
~eoıtktir. 

Aıimette Gelibolu için yük 

alınmaı. 

irlblJA itr"&i ~lll 
ıMahmutŞev1cet~aşa) vapuru ~ 

Teı- ~ 1 k 
!n~i- ~Ja ı a şamı 

hirde para sarf edilecek yer yok ki! ce· dan aynJn.mıyor. ~tkuu _ Fala müıtereken mutasarrıf oldukları 
bfalu Wn Ura yut~tirfniz her tece ba· Normandiya plijlannda Kanditıiyi Alemdar - Don klzı~-iın Topllnede Cihanıirde Çeşme M 
ra gidihb:. Ha· . 11: 6on'1nela cebirtizde özlüyorum: Kandilli .h.araber.annda da Ant - Titanlk kartısında 30 numaralı hanenin ersin postası 

Galata rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, lnebofa , Siıq:>, Sam· 
sun. Giresun, T r.abzon, Ri
ıeye ;gidecek ve dönii§te Sür
mene, Trabıon, Tirebolu, Gire
sun, Ordu, Ünye, Samsun 
Sinop, lncbolu Zonruf dağa 
uğrıyıarak gelecektir. 

,.H •ara dolu. Tattız. Memlekette Normandiya plAJlannı_ Ekler - . Kfblr lunız1ar isalei fllyuu zımnında -~ art- (Çmaidrale) vaputo O Tı ş-
zen&in olmadı.) rlbi bef, on lirasr olan· Birader! bu memlekette hovarda Elhamra - Paris Krab 

1 lar da onlan yemHini bilmiyorlar. kalmamış. .. Sarf eden, yiyen n yediren Opera - l\"fanüelt tırma ile paraya çemlmek Uıen nnisani ça-rşamba 1 de Galata 
Z.'t'alhlar khtif ver..k hiineriıuie )'ok. Beılktaı Hi1'1 _ Tar.mı satıhta çıkarılarak icra lalınan R.labnundan kafbrak ~nak-

hne g tf ... GCJrily6ruın: btom~bilden f. Şurada bulundufu111 'birkaç hafta Etunl - Korsan ' birinci arttırmada ı • bin lira 'kalt, 1zmir, K:tiltük, Boarum, 
1\erftn yalnız taksi m1atinin füıttindKi Hrfında pretelert hafiften t>1ttJ}'orum. • Franıız - Namus kurbanı üıerinden talip zuhur etmiı iıede Radoa, Fethiye. F'.inike, An-
MIAIUI ıdayorlar. Ne chnrilik- Belediye, flhfr, A.vropa ve AtiH!rikadan M..;ııc - 'Bck!ret L:onccsi bedeli naezkôr ımuvafık• görillmi- talya, Alliyeye uğrayal1lkMer-

Ba'tllt aıa tTI gibi. ~ataretten eser turist celbi i~in ~alışıyor. Boş fikir. Melek - LOtCen bir tango yerek ikinci arttırmaya çıkarıl· sine giÇecek ve dönüşte ayni 
)'6k ... KM; k\ft ftctde 500 litabk tam· Buraya ıaristlerin ~rahl•h Te ikıllı· Şık - U~an donanma k . l t İikelelttle beraber Taıucu, Ana· 
•a·- 8ı-alrill-r1 Garsonlar cılız! İyi lan l'tlmu. Zira ıbar ..-0 k, Dir,· otel-~. muı ararıır o IDUf ır 
, "J• ,, J• ~ .,.,. ~ Süreyya ·Kachlıı:6j- ~natr mısk 1 G ltı k f K d v kt 
~t aetr d'otıl blıe gala gecelerinde i~i;_ iyj cins ~raıaJar fok, ü~; istedtftln Hale -( Ütküdar )'IVzWn ('f.~ril) - ayrımengu n ıymc ı mura, Uf& asına ugrıyaca ır. 
1tt1tnutp bir 1ırdcı bir •asa tutmu§l8 gıbı beynelmilel hatun ki.filet nra7a 'Al-'"---•~-ıiaa::ıll0ii5iliiliiiliiöiiiiiliill~... muhammentsi d6rt bin liradır. Andifli, Kalkan yolcu 
flltt 1000 franktan :ıf&tı bahşi~ 'fermeı· tentızüJ dıniyorlal', dört. Daha Hu.n ~--mll!'I--------~ Halen bir g\ına ipotek ve hacz:ı ve yükü gidif ve gelişte -F et-
11tk. bin sebep zikrtdtbilirim. Meeıell kumar 3 Te$rlnisanl ~30 yoktur. hiyede aktarma suretile alınıp 

lkt .. nıdlr inımlekıtime gelmemi§· hanm. Ha&rlr turist celbi ıiçia Ja:amıe· 2 - Gayrimcnnl& meiktir verilir • 
... 1 Wt, Wl"aldd Y.1&. barlar hep ...... bi11 ... .,., ... 4M•• TIS 4olt•• ... Bors""" alar •emı·n lcatiil.. ~, • 'kaJı fı•Yi, ~-iri 

·.ıı. lök ı n t k k ı bi · • • uu t Çanakkale için yük alınmaz. krlar. Yahu bu ne :zu5 titt To e · uıa :ro ; ra nıc rı, tabif nıaftıara kabnda bir l:>oaaram ft b'i~i 19--------------
teıer prl, ö\Omobiller söntik, eetahat mfıvcut. 1\. • .. İnP M 
..... fot... J'eriphan Allah... Ben olsam m&J\Clı bir buebtte bu- katta ~ır mülhak ve oir 68a 'le IrMn 1.U...i 110 .. ası 

Jlerkel tuuk1tf Ye horotlarla a,.a· lunurdum: Buradan turist göadtrmek. Kamb ye bir bell Ye bir arftlÇ Ye ikinci ;p 
""'er: ~z, ~en numriht eekiz »:rda '.Evet, efendim, hayatı öirenmek için t lntnfz Uruı Kr. katti btr ıofi 'iliermde iki oaa (Rli:ŞIT.PAŞA) 'Wf)ıWA .-; 
etin •lbon franlt t•mi~tik. MO ıün, Avrupaya !ev, /e,·ç turiıt &ÖRdermeJi. .. t.L. ıınatatıııı Dola Tt bit hellyı Ye bir milttar bab- teşrininni ~11-emb~ "a~lft) 
..... slltte iken afaiımızı :rere ~- Eğlence nedir? Bara nasıl ai4ilir! nank çeyi ıamildir. t:ialata nhbmından kalkarak 
ntilık. Saat oh lltiden ;onra 111zin ·D- Beyntlmilel kadınlarla naaıJ cöri.i§ü. 3 - Tapuca mOıcccel Jftebolu, Samsun, Ünye 
ilklanfiııda fert )'"okı UytıyorsUl\u:ı. lür? Para nasıl SRrf n israf edilir! iayrı müseccel hak sahipleri Fatsa, Ordu, Giresun 
Eğlenemiyorsunuz. Yat AAhibi türk kaç Bir hoYarda parasu~ kalırsa na.nl miJ. tarihi ilindan itibaren ,20 giin tl'MOft; 'Rize, -tfopaya kide-
tafte? R1tıls Reyee otomoı.iline sahip yontar istikraz eder? .Beynelmilel ho- , _ ,, 

:ıarhftda ewa'lc:ı .!rftüsbitelenle cek ve aonüıte Pazar ısırelesilc lt1~ Mr \Ui'ıt 6Itrildıfını duy4ılfumda \·atdal:ırla, miisriflerle, mirasyediler 
~fil da kaldım. 1.nk ve sıtfa kadınla. le hasrl ahbaplık tesis edilir? Bunlar mahkemeye mütacat etmeleri Riıe, Of, Trabzon, Polathane, 
rt - Alhlll Allahtm I ~ ne bayağr ... IS~tenitir ve medeııiyete öylece adım a. lazımdır. Aksi ta"dirae H rş bt.· Giresun, Ordu, Fatsa, Sam-
kUdll6rtniR ha~ttal\ haberleri 7ök. tılır. delenin paylatmasından hariç ıun, Ineboluya airayarak ıge-
ttra Ottlat cfa kokot. Eatağfurullah. lstanbuldll Martini koktfyl adet ol· kalırlar. lecektir. 

,liloirjye slirıt •ı 
bu llfatr Urtrl~rine ahımaaalar ... Ktn· au mu? 4 _._ Hisaedarlardan mada 1•~..ı;..::...o_.. ____ _.. _____ I 
lhtttae ıtttrı •ttnesinlır. Oftln hamus - Zannetmem. trı Lo Ku"" zeyat artbnnaya iştirak edebil-
ıa..a t1 K 1ıı.~ ı k bö '" :.ı. k kt 1 f ı Tlirt lirası mocr .. u ar. oı\'.ot a ··yıe :Mi olur1 -.. vyJ~ i~~ Mflfthltin o e~· le fk. •ek j.-in ->Utde ,\te8i bu.,uk te-
lttanhat ott11trlniıl hali nı? Onlar han tifa tdlltt.•ot1 ~ Çervoııeç ı..onış ., J 11 ~ 

, minat fÖltetmek lıımciir. 9-12-~ &ft! litkk&nı. Htpiniı ucualuk ipti· ,... Haytr. Nuwoc 930 
~ tütulm•punuz. Buraaa: vatanım ..-. Ö.)'le 184! lltmtk Jd Btenkı kokteyl ı lmrlia (lnj\flı> k 
Glntba bir dakika dutınam. Millet bar nn~tll ı Oölar t Amerlh) 5 - Gayrı menkuUl me& Ü· 
~ itte hayatını hiJmiyor. J,me~İnl _ ... , .. '°"' frınt U"raııSII run tamamen tarihi illndan 'İti• 
'trtftememio- Sanki hepiniz a.ğhyorsu· - Bu ne tletn 3'ahu7 tt~en 1tbn bir 

0 
~~:~t ( J~:~~~ııl haren bir ay zarfında yani Salı 

llUL me~hur otele gittim cin koktql l!rtt· Drahmi [Yunan] ıUnll 11at bn ilçte Beyotlu s\llh 
M ~l:f~ ~Ytl<1eler ftA'ftİ adamlar, elim. Otelin barında meğer can, cin top Frant tJsvıçrcl mahk,meainde satılacaktır. 837 

t 41 &tt~di! oyn6yormuş. D1lştinün'1ı: en b~yük O f.eva Bot;ar] l bumaraya mulıayyet işbu evrakın 
.._. ...._ lıı.r ı tlorin (fclemeok) 

.._, • •M tdaıtt. x ataınnlar. Hayatın fehrimftift, •ki btr J)lYital\tin en meş· 10 Kuon {Çetoslotai ıartnamesi her kesin okuyabileceği 
lei.eeintlen, her a7ındfll\, h~r ha.Oa· hur tıtelinde bfr tfft Jt?>ltteyl yaptlfaft\l· .~ l c~·'.t .• ı...--kt.ı:...ı2r •uuı Sılını . .A\111tory J ıurette a~lk ıl>u unuurum.- evı • d .•h, .her dakikasından aaami istila· dımı ~ft_'İtletfm kesili}"bt. Olmalı, tin! 1 f>ezttı lhl'a.rıyı) • 

t)'i etlıyorlar. Onun ıtın 'l'unu8 he!tzadeleri bftpa yol , '-•. ,vnırtfAl .. Rf• . .ıı ltbu gayrı menkul kıymetı mu am 
. ~ttede en azı 2Mc franklık ~mpan· lan tutuyorllf. Dört lciıt bir Jokanta:ra t Ztotl [,ehlıtaıı 1 menesi eve, fazla bedel veresı zat 

( EG~ } va)\'Ortı 
rrim İftn'ft'i cuma l O 
lata rıhlımtnilan 

i 'l'ıeş
da {;a
kalkarak 

~marte1i sabahı bmire vanr 
ve l:zmil-den eaat 12 de lcal
"aratt pazartesi 'Saat 10 c:la 
fak~bdeYiyty~ varıt ve 

~·tr•lnbll i&ktn'd~iyed~n kal
k•rak İlllıite U~ll,atak latan
bula saat ı. 2 de gelecektir. 
f!ıkenderiyeden aktarma Port

aait için ue ~ya kabul olu· 
)'l. .L tlttilu öilert re•eli yedik. Oft lira bl· ı Pen~e 'Mamlsıan 1 Uıtünde bırakılacaktır. ihalesi 

:r'l1l ~ """-"' O Ley [ P.omın>·•] l. 1 t _. )'?l§u~ ~,\M.fl le earfetmedikI Ha1ret... to Dlııar Yuıoslo,ı·•I Qıtüne icra Kl ınan ta ~ gull • 

t '4etrMlUl; styrar bir kuyumcu ına· Cebimdeki para etime yaprşıyor. 1 Çtvoıırç SeVl·eı ıarfaoda bedelimüıayedeyı mah- 4:-====• =·== .. =-==·==~cı~::~u:ı:~•=-==•=n= 
'!bı gibidir. Para gelmeli, gitmeli. keme nıneline vermeye met- Yelkencı· 'l "tllAUI 

1
!! 

~ Beyler çok tlimdir: yemek ilminde. Ne gnrip diyar: Borç etme1;ini bite :ı';~dtye ~::cı burdur. Akai halde ihale feab· 
t tlyafetlef, nf piknlkklet, nt aTllr, hiımiyorsunut.Fenni tellli istikrav.. Bu· ızeankno 

"@ ı..._.a tll ı.. H ' 'iiiiiliiiiiii~-~-~--~"" olunacak ve ikinci muamelede •~~u\ er._ nu .:ıılltan namıt bile Öğrenememi§ti. ... 
Sttık Plfll ~ AUah ranı Kani rah· Yalnız Sultan Azİ7. ile Sultan İttihat B1ı1ron Marailya Ekıpreai taayyiın -.ıdtcek ~tdl11i1e afk 

~t etsin - ktndl1tfine b kadar mal Ye ffl'akkl biru hltnmet ediyortuaı... l\ltrsilyı. 1ak~nderiye ve Pireden bek· •e tar*r fc lyen 'fe saitt \j la 
f'llkmıı ki yemekle tüktnmeZ4 170 Kredi, Rellrin Ut: 'Misli olurs! faiae. '•ttme~ft olan lüks posta \'ıpuru: Pıı tris hüküm müşteriden tazmin oluna-

s 
Kar.a.den iz po:-rası 

ms n .-~ru S u t e'Şrin1sani 

ll~"' •e prenses gectli, gündüzlü çnh· lllHr. Daha fUlası biraz UzuntülU olA· 1 ı, ıO t•s•ıhi!&ilı peltembe ... ıınu lam k ı · l' ı 
~ ı ~.• ... ca tır. ştıraya ta ıp o.anlar ve 
lt or aı-. itil~ etmıyorlar. Bu ne bert· bllir. taat ônl.i~ Caiata hlıtımından haraketlc günü akşamı 18 de Sirkeci 
1 ettir, blltr mİ~inlt~ ~çeıtterde kendi· ...... Mfhdi .8tyfendf ile i~te bu \"ltllde doğrılc~ Piti\ ve Mars\lyaya gidecc'ktir. fazla malumat almak -iıtiyealer rıhtımından hareketle (Zongul· 

ÇARŞAMBA. 

..,_@Hhe t':ertia lia1'ıft1hı davetli filim. görOştUk. Zannederim ki karilenrnden l let ınıf ,·~ı:u için rahat ve muhafa7.alı mahkemeye müracaat etmeleri dak, lnebolu, Samsun, Or· 
~ 'T Ahrnet, 70 Yft1tnd11.. 1.A!!Tce~i ne şi· büyük bir ekseriyet birn romıtncıhk ı\H\lelf~r" • .. ınt1ıyı tlcari:e dahi klbul ~l&h olunur. du, Gireıon,Trabzon;Sürmene 

ft l l i7 71.ftndl Marie • Louiee, prtn· ettiitilnt uhfp olacak. olunur. Umumi acenttleri Anıgnostopu· ~ 1 
-., F G ,_ R h H n ~mniyct ınadığı miiilürlllgunaen~ .... Rı'ıe ) ı"akelel .. n"ne az.ı'met akat Tttnue be)·EadeJeti bu frkr&· tos ,. e Siıkidi!< ırata çinili ı tım 1 n 1.. .. ~ ... 

Pr~nM! E 6 · k 1 Jbe ıı-J 9 612 Hhfıt. nüs~yir\ Hfi~nü ne~ tUafın· ve aYdd ıedccektir. bitt ..._tı. 21ma: 9 yaşında. 7.ıeTcı: mı o ur atM e tte gillüınse)·e~lfl~r Telefon: Bıı:rof! u, - dftft 
27 

ylül 'O~ titfil\inde ~n<hfr1nlt.A 
""' •er ney,~ ya§ında. ~abıka hıristi· ve diyecekle.rt ı.----~~~-llllıi--.--ıı Tafı' t• · · S"rk "d y 1 
*-"dı; llktrı f§ttta kanıtrtefett8iyi ğbr· - Bu muharrir duyd unu ~·azıyor. "VAKl .. T,; e abo· bu·akılBtı parl i ttt 'tHflen ~ıo:; füiıı\ıa tat tç.tn ı ecı e e. 
ıt tile lntlfti gelill, hal( dini lla.btilde bir llize iftira ediyor: Bit: dediği kadar ha· ra.lı C"Üzdanı k~·bettiiini söylemiştin ıkenci hanında kfön ıacentaınn~ 
«~ olıttuı leredtUlt tbn~-!:4 İtfl8t'niı. ken sis, cimri miyiz? ne olunuz· Yeniı-i ~eı:iı.eceğindcn ekinin hükmü ol:: müracaat. T~I. lıtanbui: 15tj .. 

Ol ne ne yedik! Aftı tadı il! fl8fk. Celcil Nuri l mıyacagı ılan olunur. i!nn·nm••rnmmr.ang:ı;mınc=w=m:uJi 
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G...cne ıMderilecet ıHlmıplann ünrla: tdıre ıçıııse ı idare ı .,.., Ti 

ak ile f Tuı J lıaretl koııal"'ıhdır ......... __. ......... ~. ~ ............ _ ___..,. --· _.__ 
...,,b -- ........... , s>t • ...... _, ....... 

ispirto ve ispirtolu çkiler inhisarı 
nıumi müdirliğinden: 

1000 (bin) bidon 
Kapah zarfla mGbayaa edilecektir. ihale KlauneTYeliiı 1! llncO 

Camarteei glnl aaat lS teclir. Taliplerin mOaakaaa prtaame1ini 
aı .. k lıre Ticaret tub .. ine mlracaatlan. 

-T-ütÜ~· İnhisarı U_m_u_m_i -M-u-·· -
dirliğinden= 

Enelce ( 15 Teıriniaani 930) Çarpmb• sl•Ö kapalı züfla İIİO· 
nakau11nm :rapdacatı il&n edilea (300,000) yarda beyaı kueYiçe· 
nin mOnakHa• 16rOlen IOnm &serine {26T epinİNni 930)Çarpmba 
pline tllik olunmuftur. 1 

Tütiin 
* * • 

inhisarı Uınumi Mudirli- 1 

ğinden: 
200: Paket aan kapa81 

2000 : Adet teniyeci zımpara kAfula 
1000: ,, maranıoz " " 250: ,, allnger 

100 : Kdo kaol birer kiloluk tenekelerde 
20 : ., ,, 250 ıramlak ., 

Meıktır leYazım aleni mllnakaaa ile aabn alınacaktır. Talip 
olanlann Yoıde 7,5 teminat alrçeaile ( 8 Tepiniaani) Cumartesi 
pi aaat 11 de Gatada mDbayaat komityoauaa mlracaatlan. 

Muhtelif erzak., Gaz, Benzin 
münakasası ve arpa, saman 

lstaııbul Ziraat rncktebi 
ıniidiirliğinden: 

951 Senesi Mayıs, gayeıiae kadar mektebe maktasi (22) 
ltıdem ~rt11ak Ye mekG'lta hay•UİJ• sn; 'tffllltln •" iMie S T"n· 
nitııni 930 tarihine mU.adif Ç•rt•nba tinli aaat 14 de ihaleleri icra 
kılınmak, Ozre kapalı zarf uaulle mlbaakuaya Yazedilmittir. Talip· 
lerint eraiti münakasayı anlamak icin laer .. n Defterclarbk bina· 
11nda Mtleueaab Jktaaadiye mtlbayaat komiayonua .Ye mClaakaN1& 
ittirak etmek için de yevmi ihalede meak6r komia:rona mllracaatlan. 

800 
Çeki odun mül)akasası 
Yüksek ornıan ırıektebi Rektörlü

ffeiindPn: 
Mektebimiıe lüzumu olan aekiı Jh çeki odun aleni mDulc&UJa . 

koaulmuttur. T alipluin prtnamelerini slrm•k Ozere her ,nn mil· 
ukuaya ittirak için de yevmi ilaale olaa 26-11-930 tarihine mOAdif 
CUfamba gGnü Mat 14 te Defterct.rlık bia .. dabiliacle mOeneaah 
iktisadiye m&bayaat lcomiayonuaa relmeleri illa olunur. 

1ayyare Pı;yango11u 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zf!ngin olmak 
ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 

TAYYARE PiYANGOSU BILETiNI 

= &AVISI HER YERDE & KURU' = ' 
MATBAA Vf: l>AREHA~~~ l 

ISTAr-i8L1... Rah11ll !ınlı:ara c•ddrs nd' •\ Al\11 YURDt', 

• ıt7J OAJtl IŞ&.U• 1111 YAZI 1$1.UI 1e1e9aı W'~I t'- ~ .... , ~ 

==-
___..,.._.,,,,.. ......................... . 

Palto münakasası .(adın zarafetin n liomı ~ayr.mÜ· 
farild dole,.iılle de ipeklileri hara· 
biden lrurtanlıfl için çok llrtıa d 

bır illçbr . 

Sıhhat •• IÇlmal ••••et •Ml· 
!etinin müeaade•ile. Hiç itlr türlü 

mahzuru 11bhlıi yoktur. 

Her eczane .e eeza depolarile it· 

Nafia fen rnektehi rnubavaat . 
kornsi yoıı un<la11: 

Talebe için yaptuılmaaı icabeden 150 ill 200 adet paltonun 
30 TqriniNni 930 tarihine müNdif Pazar günil saat 14 te kapah 
zarf uaulile milnakasaları yapılacağından taliplerin prtaamcaini 

1 
g6rmek Dzere eyyamı tatiliyedea mada her gOn •e mtinakaNya 

1 iftirak edeceklerin de mezk6r gün •e- saatte teminat akçaları mak· 
puzlariyle mektepte toplanan komıiyonumuıa gelmeleri • 

:· · --~-Canakkale _vilay.-·et-in-.. · 
den: 

Balye • Çanalrlrale yolunun Çanaklcalec!en Ahlatlı burun 1'&y0ne 
kadar olan 69 kilometroluk kısmının tea•İyei turabiye ve imallb 
aınaiye inpatı kapalı zarf uauliyle milnakaaaya konulmuttur. 

Bu inıaatan muhammen bedeli 914,000 liradır. MOnakaaa 20 
1 tepiaiuni 930 perfembe ,nno aaat 15 de Çanakkale YillyettiDcle 

yapdacakbr. 

ri,.at matazalarandan ara1anız. 1 ....... _... ......... _....._.__.... ...... 
M&nakaeaya itirak edecekler teklif mektuplarını Ye muvakkat 

temiaatlanm aynı ,nnde A~t 15 e kadar Çanakkale vallliiine 
vermeleri lazımdır. 

-v AKIT ~,~::I 

E~7H?!~~ 
:•••••·••Tarife••••••••• 
: J De/alık tara' JO : 

Taliplerin mGaakaaa fUtnamelerini Çanakkale - latanbul Balıke
sir lzmir bqm&hendiıliklerinde mOtalea edebilecekleri Ye 1 S lira 
bedeli mukabilinde Çanakkale Iatanbul batmOhendialiklerinden Te 
Ankara yollar umum mlidGrlOjünden alabilecekleri illa olunur. 

IMahkeme ve icra ııanlarıl 
• 

: 2 • • MI : lıttınbal 48rtllnel tera 11tnıtUrlufa11 Beıildflf blrilld ıulla ,.,,,,,,..,...,., 
~ J • • tJ$ : dan: Sabri Beyin Betiktatta Çıratan cad· 
: 4 2$ : Emin Beyin Fatma Behire Hanım· desinde 4 numaralı hanede Aptullalı E 
• • • : tlaa lıerç akl .... ..-uıe .. kaMI mel'• fendi aleyaiae ikame eylediii mffilya 
: llatlv~ lc•lın•vın- : hen elan·Kadiklytinde Huanpap ma· esmuından mtitebald 95 Uranm tahsili 
: C41V4I katlar ( acrmr ıoa : halleeinde Karbafahdere birinci eo- davasında müddei aleyh namına gönde 
: 10 defa> 11.tn edil• • kakta eski ıı yenl lT namarah maa bah rilen davetiye zahnaa miibatir n muh 
: me'lc '/Jzere maA/u ! p w; •• laaae ihalel enellT• mfizaye tan tarafından verilen meıruhatta ma· 
t AIMıMlerl ..... in her !iç •t 'tin Z ...._ ~ ... l•arUı i1f \-b llta tllM iA blll ...atn terk ile halea illametci· 
: btr defaa meccanen'. : le talibi uhdesinde olup bu kere yü~de fü m~nul olduğu anlaşıTmı§ ve nı~ 
: ' Htırı ıeçen lltnfano !&&la 'aun : bet r.am ve ea bet gün müddetle ihalel mece miittehaz karara tevfikan bir ay 
: ı~ın ı er toruş umnıolanar. : kat'iey müzayedesine Tazolunmuıtur. müddetle ilanen tebligat if uı muıip in· 
•••••••••• ···············- 1 . h k 13/1 '>"'"' • Hadudu: Emine Hanım ve Ayşe NI· ınmı§ ve ıcrayı ~· a ee --ı•- eumar 

~ . COmrllk. k~~ıayo_p~y_ ·-~r.Jnı·.~ 1lıırım aratil1"N~Sannr"1~tfft--=m· )(ı -sut ıo a talik ktltfttfttf veba biapta 
yor - Gümrük tarifesinin tatbikatını niı-MJl.ahçesl v.e Kv~~bldacl lml~Jg\ınaq_daftti_xe . .ft'.l.Nlf.meatiz. dl· 
bihakkın bilen terbiyeli gümrükçü tlrket sokatlle mahduttur. Mesahuı, iki yUz Tanahnes~ne talik kıbnmı~ oldufu hu

çin aranıyor. Taliplerin B S. rümuzu yetmit dokuz arın on parmak terblinde kuk usul~ .muhakemelen kuununan 
ile lstanbul 75 numaralı posta kutusuna arali dokun artını hne ve yirmi bet ar 141 ve 14- ıncl maddelerine te'Yfikan 
müracaatları mercudur. (.3) fiil on parmak bir katlı saraş mutfak tebllg makamına kaim olmak tizere ila\n 

Para kazanmak ister miıinir? Te )'tiı altmıı dirt arşın bahçedir. olunur. 
Hanımlara beylere .L:olay bir iş işiniz ol· Mtlştemillt: Hane ahşap ve üç kattan Selciziaci icra memurlupdam 
madığı zamanlardan istifade edeceksiniz ibaret olup sal tarafında yansın duva Bir deyni mıhkQmun bihin temini 
i . 4 ırasında müracaaL lstanbul dör- n nrdır. Cephede ikinci katta phniş istifası zımnında paraya çevrilmesi mu
düncü vakıf hın içinde unionkoltfsriat ve üzeri balkondur. Bir antre iki &Ofa karrer ılb •det singer markı şıpka ma• 
(6). yedi oda Ud hail bir merdiven bir mut klnılırı 9 Teşrinisani 930 pazar günü 

Takaitle - Hanamlara beylere elbl- fak Te bahçede tulumbalı bir kuyu ve saat ondan İtibaren Galatadı Yüksek 
1eltlc -tnmıaşfar ·hımmtara heyl~re ilazn- iki dut afacı .vardsı:. - · · ·· - • · · - : · -K .. Jdınnrda türbe k•rtusun<Y şıplıa~ 
ıımırlama elbisfler Paltolar mantolar .Jllnede lJottl"-l!lO:..tJJt.:.Mlf.Jdır~ .Arôn.:.Eı:ıyne_ef.endJnin dükkAnındı aç1k 
muşambalar hf'r nevi •yakkaplan lastikler fazla maltmat 929 192 n~marah dosya- arbrmı !uretile s blıcagından taliplerin 
soşonlır lstanbul dördüncü vıkıfban dadır. Taliplerin kıymeti muhammene· ye\·m \'e saatı meıktirde m&bıllinde hı· 
içinde Unionkoltesıiat 16) ai olan iki bin U~ yüz liranın yüzde onu zır bulunarak memuruna mürıcutlan 

M il k. •tı · hakkmd nispetinde pey akçesini teslimi vezne iltn olunur. (930-1662) 
ars y 1remı en a t 1 . "M\ıl!ıf\""' t 'h ' d t ı~ ··------e mt trı ~e •v .,..," a.rı n c Bl..I. '1 !s~nbul 4 ı.ncu ıcr.. • ::: ur'u0und.~ 

bit miıtch~s:!ıs ust•:. - 1:tn iJl JiJ ~ aıı. t1&iaı· f.Hı&lel L:at'l:-·tsi ~-ııı,ıl&cli 8ir deyniıı teminı .:-ı.ıfaıı Z!lll· 
tertip fabrika iıtŞ!l e<ıef, l\~UO lıcr kire· '" iJ~D oumur. 
mit fahrikuana elıern olan busust mar· amda mahcm ve b\I iıeırre Abl-
~ilya kiremitlerj için zikzaklı rink hiçi· 
mi furunlır inşa eder. Adres lstıııbul 
Sirkeci Şahinpaşa oteli Sla\·ko Şurl.of (7) 

Çatalca tahkikat hcikimliğlnden: maaı mukarrer Romanya cinai 

ALiNiZ. 

Büyiikçekmecenin Kalik ratya kari· iki reis inek 9/T etriniıani/930 
yesiaden lbrahJm ze,·cesi Gülizar Ha· Pazar gUnii aaat 1 O dan 13 çe 

Jı aranıyor - Sultanıhmft şehit nnn müdde~leyh kocası Istanbulda kadar tahtı muhafazaya ahnan 
Mehmet Paşa medresesi 2 numarada Şehzadebaşında direkler arasında ter· F eriköyüade uzun mandırada 

« :rusuf Kenan cfenC!i oku)UP yazması zi İbrahim Efendi aleyhine mumailey- inekçi Sami beyin ahmnda sa· 
4 llncii kefide 11 Teıriniaani 1930 dadır. ,·:ı rdır. Kendisine iş arım:tktaılır. .~s- hin eTlilil'in tahmil ettiği vuaiff ifa 

tılacağından orada hazır buluna· 
lJu"'.yiik ikramiye 45,000 /ı'rodzr. -kerliğini bitirmiştir. etmemek maksadfle kendisini beş sene· cak memuruga müracaattan ilan 

a. u - den beri terk ve tegayyüp eylediğin-
- den bilbahis boşanmalanna karar itası olunur. 

M. M. V. ıattlJ alım• heyeti hakk d ik ı d ı ki üd -ın a ame a\·a ey eme e m · ıstau · ul ık ncı Ticaret ma'11ıtnrcstndt 11· 

illnlırı deaaleyh mumaileyhin ikametgahının Mahkemece iflisına karar ve· 
. merhuliyetine mebni bu bapta ilanen H 1 d 36 

M h k t ıı k Halata tahp çıkmadıfından n moto- ~. . . . . • rilen lstanbulda asırcı ar a a ru a muna asası rin yağına verilen fiyatlar haddı layi· tebhi edılen ıstıda suretıne rarmen No da sakin kağıt tüccara Alber 
kında görülmediğinden :;)ll)9!l0 Çar- ~~ddeti m~a.yy.enesi zarfınd.a cnap Alfandari efendi tarafından bu 

lstaııbul Zıraal 111 e k te b 1. şamba günü saat on dörtte paz.arhkla gondermedığı cıhetle tnrnfeynın be rayı 
ahnataktrr. Taliplerin şartname ve nü- istizah celp ve istiınaına ,.e bu sebepten kerre teklif edilen kongordato 

•• J .. ı · "" • d munesini f'ındıkhda Heyetimizde J;Ör· emri tahkikatın da :ıo 11 930 pazar gü- iflis idaresi hey' eti tarafından 
nı l I ( l 1 r 1 gı n (' 11: meleri ,.e ihale saatinden en-el teminat nü saat on dörde talikına karar veril· tasvip edilerek berayı taadik 

Mektebe muktazi 300 çeki odun ( 2000) kilo meıe kömürü 
S tqrinisani 930 tarihine mllaaclif çarıamba pnll aaat 14 le ihale· 
leri icra edilmek üzere kapalı zarf uaulile ayn, ayn münakasaya 
Yaz edilmittir. Taliplerin ıeraiti mliaakuayı anlamak için her gün 
defterdarhk binaaında mleuesab iktiaadiye m'lbayaat komieyo· 
nuna •• mllnakasaya ittirak etmek için de yeY111i ihalede mezkOr 
komiıyona müracaatları. 

lariyle Heyetimizde hazır bulunmaları. mi' olduğundan yt\·mi mezkürda mu· ma ,kemeye arıedi mit ve mala-

/ . '· " dü 1_ • .. d • · mailt\·hin biuat nya hilnkale tahki • kemece de tasdik keyfiyetinio 
'ıyanl\o nıu r ugun en: · 

Şartnamesi ''"~hile (:?:>O tnp kuşe kel kat hılkimi hur.urunda bul~nması aksi tetkiki 5-11 ·930 Çar,amba günO 
ğıdı Mtın alınacağından itaya talip o· takdirde gıyaben muamele ıcra olunaca saat on d6rtte tensip kıbonılf 
lacaklarını pey akteleri ile birlikte :; 11 ğı hukuk usulü muhakemeleri kanunu- olmakla yevmi mezl<iırda bilar 
9:ın çarşamba gü~U saat ıa te pi~·ngo nun mevaddı mahsusnsına tt\·fikan teh mum alacaklılann mahkemeY• 
müdürlüğünde müt•Mkkil tayyar<' mulligat makamına kaim olmak üzere ilan 
ba"·aat komls .. ·onaaa miiracaatleri. olunur. gelmeleri lüzumu ilin olunur. 

J J - ---::: 

Me~·uı Müdür: Refik Ah .... 
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