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Gazinin Seyahati 

Halk Fırkası Meclis Gurupunda Dün 
Sabah Neler GQrüşüldü 

Bir Meb'uı • Scrbeıtçllcr Terakkiperverler lfadaT Ol· 
madılar, Onlar Bizim Rclalmlzc Rey Vermftlewdl diyor 

Ankara, 4 (Yakıt) - Fırka prupu bu ubah 
1aat 10 da Ali B. (Afyon) un riyasetine taplandL 
ismet Pı. Yunan ve Macar BaıvekiDerinin Aa· 
kara Iİyaretleri dolayııile iki devlet dostluk 
m&naaebetlermi izah etmiıtir. 

al1lemeaine mG-.ittir Jalaaz ea~ ..._. NJ 
verir. K..,.. fırkama bite. mela' ..... 14 tir. . 

YU1uf Akçora B. TGrk • Yunaa mllnalebab· 
mwn ikbaadi ubadaki teairleriai 10rmut; ı.met 
Pı. ve ikbaat vekili Şeref B. cevaben llOD ticaret 
•e ikamet mukavelelerinden baaetmiftir. Ba be
yanat fırkaca tamp edilmiftir. 

Perıembeye meclis encllmenleri aeçilecejindea 
namzetler te•bit edilmiftir. 

Fırkadan hir meb au ıordum: 
-Kup fırkadan encllmenlere aza ahnacak mı? 
Şa cevabı verdi: 
- lleclia aiumaamem her meb'uau her en

cBmen mGzakerelinde buluna bilmaine Ye llz 

Yirmi bu kadar encGw Wr• -'-•lif ••'• 
aeçtirilmifte olaa karar!ar ...,. ... Wt ref aa-
hiW olmanın teairi olamUlla. ••* bqb Hlı 
parlamentolarda muhalif meb...... eacbaen· 
lere iltizami ol•rak •erilmeli eWr7a ~h 
taviz, yahut liyaıi nezaket aetfcelidir. Sıfıi'lallt .. 
çilerle blyle· tam ...... ,.._. N--.te-pt 

lince oalar Teralddpenerl• ..... •••ddd. 
Onlar bizim reis ... w11.- ~ .._ .. ._ 

Fubmn atldm .w.r. ~. • 
men aa•zetleri t...d ..ıdcÜ .. b&d. ..,.... 
kanana ilatiJaci k....Wa. 
Gel~ su,. aarap iti.,. lırıe,.et •• .,arc• 

...... , ... ~ •• ? k .. edilecd •• 

Din BelÇikah hir &;!. .... 
hlbd hayatmclald ka laak-
kmcla ortaya atbfl icldla11 lpret .. 
etmlftik. Brik.el ctarlllftlMma 
profe6il iclcliQmda hlta.atma 

• 

Da •-kocaW-• 
için mi alcll:yorlar? 

Baılıyor 

lllderris lamall Halda ve Şeldp Be,._ Seneet flrka• 
istifa eltiler. - Guett1er -
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Spor :hıılalı kongreye kaldı L YAKITın TILCRAfveTILIPO..._ 1 
Umumı kongre ayın 28in- 1 HA•••Lmaı~ 
de Ankarada toplanacak " Yaşasın Türk - Yunan dostluğu! ,, 

M. Venizclos Atinada şayanı dikkat bir nutuk söylc
lstanbul merkez heyeti 

bunu kararlaştırdı 
dün 

Istanbul mıntakası merkez heyetinin dünkü içtimaı 

dikten sonra sözlerini dinliyen halkı bu şekilde 
bağırmaga davet etti 

Atina, 4 (A. A.) - M. Venizel'os ka-ı' cek bütiin ahaHyi de ihtiva eden hir ı imkan haricindedir. Millet, kemali hu. 
nunu esasi meydanını dolduran muaz- de,•let hnline geldikten ~onra iki memle ı;urln i"lerile me gul olabilir ... 
zam bir halk kUtlesi önünde Ankara e ketin mukareneti ı.aruri idi. Bu memle-I M. Veniıelo~ nutkunu halk "Yaşa~ın 
lyah~ti .ha~kında bir nutuk !!Öyliyerek ketleri idare edenler husule gelen deği- Türk - Yunan do tluğu., diye bağırma-
demı~tır kı: iki iği farkederek günden güne müteza ğa da,•et ederek bitirmi~tir. Sürekli ve 

Mes'udum, çünkü bu itihirnameler İ· yit sıkı hir te~riki mesai ile inkişafları çıl~ınca alkt;?lar M. Yenizelosun ~n 
le ve daha ziyade imza merasiminin ce- mukadder olan iki milletin dostluğunu :;özle_rini karılamı~tı~: , . 
reyan ettiği mütekabil emniyet ve ami el ele vererek sağlam esaslar üzerinde Atına. J. (Apo). - :\ımreı;mt Estıa ga 
miyet havasile iki memleket arasında kurmağ'a karar \:ermeleri, artık biribi. ı zet~~! 1'~rkiye ile Y.~~.anistanın k~ndi
yalnız bizim menfaatlerimize değil, fa· rinden hiç bir şeyin ayırmadığı iki mil 1 lerını al akar eden but un .. meseleler~ ya
kat yakın şarkta sulhün kuvvetlenme· let arasında teşriki mesai lüzumundalk~ndan taakıp ederek muşterek .~ı~ast 
. . • . . . .. . . . -· j bır hatı hareket taakıp edeceklerını, ve 

sıle alakadar olanlann da menfaatlerı- yalnız ıkı mıllet hukumetlerının degıl b k tl ·ı ·d d' 1 b' • t•ı· ( . w . ~ • u ma ·sa a ı erı e ıp oması ır ı ı a -

1 
ne hadım saglam hır dostlugun esa!'lla· bütün siya~i fırkalarının da :ı)·ni pren l · ı -. · · • - name ımza ayacagını yazıyor. 
rını kurduk. Filhakıka, bir taraftan Os sip ile mütehassis olmaları çok mes'ut Mme MlHAL.AKOPULOS 
manlı imparatorluiu ortadan kalka· bir keyfiyettir... M. Yenizelos ve ze,·cile birlikte mem-
rak, yerine diğerlerinin topraklarında M. Venizelos. bundan sonra akim ka- leketimize gelmiş olan Yunan hariciye 
gözü olmıyan, şimdiki hudutlarını kat'i lan son hıidi~eden bahsederek demi~tir nazırının zevcesi l\tme Mihalakopulos 
olarak kabul eden ve binaenaleyh, ya- ki: şehrimizde kalmıştır. 

kın şarkta esaslı bir sulh amili olan - Efk:irı umumiyeyi kat'iyyen te- Yunan konsolosluğunda misafir edil-
Dün akşam lstanbul mmtakası kulüp, eaki mıntaka ile birlet- tam bir mim Türk devleti teşekkül et- min ederim ki. bugünkü şerait altında 1 miş olan Madam Mihalakopulos İstan-

merlce• heyetı' to J t U k · k tikten Te di0 er taraftan Yunanistan kanun ve nizamı bozmak hususundaki ,bulu gezmektedir. Rir hafta ~onra A-
«. p anmış ı. mu- me ım Anı olmadıcnnı r6rerek .. 

• ı , • .. l · · •· millf noktai nazardan talep olnnabile- bu gibi teşebbüslerin muvaffak olma::.ı tinaya dönecektir. 
mı r.ongrenın mustace en ıçtımaı konıre toplanıncaya kadar ken· 
hakkında dığer mıntakaıardan di tqekknıü içinde çalıf~ıy• Mali kanunlarda Dahiliye 
gelen tezkereler ve telgraflar karar vermtt' tir. yeni mıntaka-

Vekili Kadınlar ve 
Darülfünun k k b HÜKUMETİN YAPAGAGI 1 ' ) 1 i 

o unmuş ve ongrenin u aym nın futbol beyetf bu "hafta Tak- zmıre vas1 o <. u 
78 . d t l ı. J ISLAHATA NELER ESAS OLACAK? 

ın c op anmasını Karar aı- sim stadyumunda lik maçlarına Ankara, 3 - Ma1iye vekaleti mali ıs- fzmir 4 ( A.1-\. J - Dahiliye [Üst tarafı ı •·· ~ ü:Jıfamı:daJ 

tır~~~!::da reis Yusuf Ziya, fut- başlıyacak, Kadık6y sahasında lahat etrafındaki tetkiklerinde devam vekili Bey bu akşam 20 yi 50 ris?Y~ı:lş~:iftıB.t:arihi mlider-
ı,o reı'sı' Hamdı' Emı'n bok• re- da. senelik atletizm birincilicn etmektedir. Kazanç kanununun tadili geçe refakatinde umum jandar-ı..: "" ·- k ld v h ld Jd' S h - Sizden öğreniyorum. Dil 

müsabakalarını yapaca1'br. Fut· makaadile pçen sene aYfti kanun üze- ma • o ugu a e ge ı ı -
isi Eıref Şefik, güreş reisi lımail h. k'I' ·ı ı· p ·· şünmeli de öyle cevap vermelı bol maçla 'f t••b't d'I fi rinde maliye müfettişleri kongresinde :ye ve ı ı ı e va ı aşa, mus-
Hakkı , denizcilk reisi Vamık, rı ı e ~ 1 e 1 en • Maahaza bunları kabul etme! 

k' tü ti t' L- hazırlanan layı'ha meclisten geri alına- tahkem mevki kumandanı ve bir 
atletı· ...... reı'sı· A. dı'I, ka· tı'bı· umu- ıs r a e ızm porgramını oer· · ksı. ·· • M"b 1 '""'" h · t' cakttr. Müfettişler kongresi vaktin dar kaç zevat vekil beyi istikbal et- ım cınını goremıyorum. u a 8 

mi SaJa·hattı·n, Orhan, Kemal veç 1 a 1 yazıyoruz: v d ç·· k'. k d 1 ı c ı hfına binaen kanunun ancak memurla mitlerdir. Müıtakbilio arasında ga Yar ır. un u a ın ar ara 
Hall'm B. ler bulunmutlardır. T. · · · Tstanbul futbol heyetinden: sında erkek tabı'atlı·, roktur v. ra fazla sal!hiyet veren maddesini ta- C. H. F. ualarından maada S. , 

Merkez heyeti kongrenin tes- 930 931 •enesi mıntaka re.mi dil etmişti. Şimdi yapılacak olan tadi- C. F. azaları da bulunmakta idi. onların içinde erkekler kada 
bit edilen tarihte toplanmasını Futbol birincilik mftaabakalarına Ilt ee ıu esaslar üzerinde cereyan ede- lst•zah takriri ilim sahasında muvaffak olanlaı 
temin ve Ankara ile bu hnausta 7-teıriniıani-930 cuma gthılhlden cektir. Ankara, 4. (Yakıt) - Fırka Fethi B. Yardır. Muvaffak olabilmek içi ~ 
temasla yapmak iizre boka heyeti itibaren haılanacakbr. Yaptla- 1-Beyannaıne ıneeeleeinde biraz da- in iatizah takriri üzerine müzaJ:ue a- de bittabi pek ciddi çalışma! 
reisi Eşref Şefik B. in Ankaraya cak maçlar aıaitd~ yazılıdır. ha tahfife oldutu gidilecek, bankalar, çılmasını kabul edecektir. Fethi beye lizımcLr • Bu prpfesar acabr 

f{İtmesint kararlathrmıştrr. Tak sim Stadyumundı anonim tfrketler, muayyen müessese- ldzım gelen cevabı Şükrü Kaya B. ve- niQin yalnız kadınlarla meıgul 
ler hakkında beyanname .ermek usul ti recektir. oluyor. Aacaba erkekler arasın-

T oplanmadan ayralan dokuz Eyup ·Kurtuluş (hakem S.ll- tatbik edilecek, banan haridnde olan- ORMANLARIMIZ da Darülfünuna hafifmeırebane 
ku'übün husust mabiyettt> yaptığı battin B.), Beykoz-Topkapı (ha· Jar beyanname vermekten kurtulacak- Ankara, 4 (Telefonla) -Ormanların emellerle gelen yok mudur? 
anlaşma teklifi de mevzuu bah- kem Basri B.), Anadolu - Beyoi- ıardır. kat't plAnlan yapılmak sureti1e ihalesi Coğrafya müderrisi Macit Bey 
solmuf, fakat teklifin 1htilaf çı- Iuspor (sabık Pera) (hakem Şe- %-Takdirde azami derecede ha888.s yapılacaktır. Niçin geldiklerini bilmem. Fa-
kan esas meseleler lizerinde bir ref B. ), Fenerbabçe. 8efiktat dananılaealdır. Yekdijerl ile qağı yu- KAİMAKAMLAR ARASINDA kat harpten sonra umumiyetle 
değişikliği ihtiva etmediği görül- (hakem Burhan B.). kan kazançta beraber olan birinin dl- Ankara!." <.~el~fonla) - Şarköy k~~ her yerde kadın talebe adeddi 
dügwü için bu hususta kongre 1 h t k ... I h rweriae niapette fazla kasan,. vermesi makamı Şukru Beyle Konya Ereğhsı artmıttır. Mesela bugün bizim 

~tan u mınta a$ı ."\t ctizm eyetinden: s g · B be · d'ld'I 
1 k d hak) b. . .. , . 1 k .. Ad (). kaymakamı amı . cayış e ı ı er. v f ümresı'nde on erkeae 

top anmcaya a ar mevcut vazi- 920 - 11 - 7 cuma giin'l Fener ı ar ıwrazr mucıp oma - rr. A cogr ya ı e 
yetin idamesi etrafında mutabık nun içindir ki, takdirlerde de tam bir YENi KANUN L YIHALARI mukabil 22 hanım vardır. Ben 

k 1 
stadında Iatanbul atletizm res- mil.savatın teminine çalışılacak ve bu Ankara, 3 .. ~ Devl~t ~emurları m~a- kendi hesabıma hanımların er· 

a ınmışhr. m.• mıntaka birinciliklerine ha- k ti k . 1 .14 -~= şatlnrn teadulilne daır kanunun 13 un-... ma aa a anana yenı esa.<1 ar ı il.Ve ııı:uı • • h 'h · keklerden hiç te aşağı çahıma• 
Mıntaka heyetinin bu husuata Janacaktır. Mıntakamıza menıup 1 kti cü maddesındekı yanlışlığın tas ı ı 

ece r. h kk d b' ı~ 'h ·ı tab b t dıklarına kanı·ı·m. Hanımlar gazetelere verdiği tebliğ şudur: a ın a ır avı a ı e a e n şua-
F ener Anadolu Betiktat kul6p- Kuanç kananu bugftnlerde maliye- batı !olanatlannı~ tarzı icra!!ı hakkında- içinde ziippelik için gelenlere de 

Türkiye idman cemiyeti itilafı lerinden isimlerini heyetimize de te§ekkül eden nrgiler komisyonun- ki kanunu müzeyyel hakkında bir IAyi- tesadüf etmedim. 
ıstanbul mıntakası merkezinden: kaydettiren atletlerin ve antre- da tetkik edilecek Ye bu tadilatın yapıl ha meclise ge1mi11tir. Niıanlı bulmak meselesine 

Her iki senede bir umumi nürle hakem Beylerin aabah sa- maaına tneMtll olunacaktır. Bundan Son l:"lyiha dört sene müddetle Gül- b b 
b T k 

· d gelince bunda belki iraz a~ 
ir kongrenin toplanması lir iye at tamam dokuz buçuı_._ ıeLa- başka maliye müfettişlerıne e em. irler hane, tatbikat ,.e seririyatı i~in celbe-&ıa a tatb k tı kikat kokusu olalabHir. Fak at 

idman cemiyetleri ittifakı nizam- da bulunman mercudur. verilerek kazanç kanununun 1 a n dilen mütehassıs tabiplere dairdir. 
namesının 114 üncü maddesi da yitkeelen şikiyteler etrafında tetki· MECLiS REiSİ RAHATSIZ profesör bu bahiste niçin ıine-
müfadından bulunduğu halde Porgrem kat yapmalan bildirilmiştir. Hazırlana Ankara. 3 - M. M. Reisi K~h:ım Pş. maları unutmuş?. 

Saat Dakilı:a cak muaddel kazanç kanunu projesi Hz. ve Maliye Vekili rahatsızlanmış· Fen fakültesi müderrislerinden 
bazı esbap dolayısile teabbür IO 100 seçme bugün tekrar toplanacak olan müfettiş lar, maknmlarına gelmemişlerdir. Hüsnü Himit Bey - Bu ada· 
etmekte olan kongre içtimaının JO 10 3000 final . · ı il k ·· R R• fik d' )er kongresıne muta eası a. nma ~z.e- aşit ıza mm fikri eksantrik bir . ir ır. 
daha fazla gecikmesini memle- IO 15 gülle • re tevdi olunacaktır. Bu layıha mechsın h 

ı o 20 Kadın dünkü hulyaperver aya· 
ket sporu için zararlı bulan u7.un anma '' bn i,.timaında kanuniyet kespedecektir. Arl<adacıan ile birlikte h k k' b t ı ı o 25 200 ~ ır tına bugün ilmin a i ı aya ın 
mıntakamız 17 te•rinievvelde seçme Bundan maada yeni harcırah ve mü Yun•nbtana gidiyorlar ., ıo 35 10000 final R R k tercih etmittir. • 
inikat eden Istanbul kongesin- 10 45 sınkla atlama" zayede kanunu projeleri tamamen ha· atit iza ve ar adaıları te- llmin vereceği bedii zevk ıle 
den aldıgıv salihivete mu"stenı'd•n 10 50 cı·n·r sırdır. mAu heyeti, haber aldıg-ımıza h l k .1 . h .... ' " ~ müte assis o ara ı mın ıa aıta• 

Yaptıg-ı teşebbüsat net'ıces'den ıo 20 4 AfVt. " Bu kanunlann haricinde hangi mali göre yakında Fran11z tiyatroıun-
'l"IV " - da muvaffak ta olabilir. 

on dört mıntakadan Istanbul ÔO 'cden sonra kanunlar üzerinde tadilli yapılacağı da birkaç temıil verecek ondan O fikirlere kat'iyyen iştira1' 
b ı_ '- 1 A ~-V\I\ fı'nal maliye de toplanacak komisyonca kara sonra Yunanistanda bir turneye 

l<ongresin u ı: usustaKİ l<ararına ~ .;.vv t · 
14 10 1500 r altına alınacaktır. çıkacaktır. Pire, Atina ve Sell- e mıyorum. ·ı 

iştiraki mutazammin cevap aldı· • Mevcut kanaate göre veraset kanu- nikte temsiller verilecektir. Demif, bir müderris te, tab~ı 
- d • k · 2S 14 15 yüksek ,. d b p gın an umumı ongrenın 

14 20 
Diks nunda da bazı maddelerinin ta iline Jü Bu turneyi mllteakıp bir Yu- hayatında birbirlerini ejeıll 

teşrinisani 1930 cuma günU An- 15 2.'i 100 : zum görülmektedir. nan temsil heyeti de şehrimize takdir ederek bilihara bunu 
karada toplanmasına karar ve· 14 35 400 • Nuri H. gelecektir. Eli:za Binemeçyan H. izdivaçla oeticelendirenler olduj'd' 
rildiğini ilan eyler. 14 4<> .5()()() .. Ankara'· (Vakit) _Nuri B. (Kütah bu heyetle teşriki mesai etmek nu ve elabileceğini s6ylemİf .,e 

• 15 8CO . .. ya) dişlerinden rahatsiz olduğundan cihetini görütmek üzre iki ay demiıtir ki: 
Mm takalar ayrıca resmen 15 1 O 4 400 " ekspresle hareket etti. sonra Paristen geleceği haber - Bundan tabii ne olabilir?· 

tebliğ at yapılnıışhr. 1 !'i 20 mükı\fat ıenil YENİ MODAF AI MlLLlYE BiNASI ahnmııtır. Burada bir birlerile tanıf&P e""' 

Mıntakadan TEŞEKKOR Ankara, 4 - Yeni müdafaai milliye Asılsız bir haber lenenler yok değildir. itin ditlk .. 
J tan bul Hilaliahmer merkezinden: binasının teeellümüne başlandı. Yeka- ı 

1 A k 4 (v k t) K d kate deg-er ciheti bu sure t 

Ayrılanlar ''Antalya" nakliyat şirketi tarafın- let ba ay içinde taşJnacak ve stanbul- n ara, a ı - uıa ası 0 
C H F t d . · S C F teşkil edilen aile, çok nıe• 

dan lzrnir felaketzedeleri için 180 lira daki mnıf müfettişliklerile askeri tem· · • · mu eme ının · • · •1 d-' 
Mıntakadc.n ayrılan ve yenı 90 kuruş teberrü ~itmiştir. Tetekktlr yiz divanı. coğrafya encümeni de bu- mutemedini katlettiği hakkındaki ve ğıpta ile bakılacak ka 

bir mıntaka teşkil eden dokuz olunur. raya naklediltteklerdir. habar asılsızdır. kuvvetli olmuıtur. 
1 

-------------------------------------------------------------------------·-
Haftalık '' VAKiT ,, yarın takdim edilecektir 

• 
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Istanbulda bir kanun Mimarlar • • 
ıçın 

• • 
proJesı hazırlandı 

... l _____ s_t_•_d_y_o_m_n_e_r_e_d_e_o_ı_m_•_h_1 ______ f Mim arlık kan unu ._l _____ M_an_ .. _._an1_a_,_ı1_mı_y_an __ k_e_li_m_e ____ __.I 
PROJE8l lÇlN BlR HEYET 

ÇALIŞIYOR 
Güzel san'atlar bidiği mimari ~ube- 1 

si mensupları son içtimalarında Nafıa 
Vekaletinin yeniden hazırlamakta oldu 
ğu mimarlık kanunu projesini tetkik et 

1 mek üzere beş kişilik bir komisyon se· 
j çmiştir. Mimar Sedat, Sırrı Asım, l\la · 
1 cit beylerle Adamandidis Ef. ]erden 
mürekkep olan bu komisyon bu ayin on 
beşine kadar proje üzerinde tetkikatın ı 
ikmal ederek vekalete bildirecektir. l\li· 
marlarm hazırladıkları projeye göre. 
Türkiyede mimarlık yapmak için şu 
~rtlar konmuştur: 

Ermeni mezarlığa 

1 Türk olmak, Güzel San'atlar ve ya· 
but yüksek mühendis mektebi inşaat 
şubesinden mezun bulunmak lazımdır. 
A vrupada okuyanlar diplomalarını Ma Sergiler komiayonu içtima halinde 

En ivi yer -------
0
-b-d--

1
-d--- arif Vekaletine tasdik ettireceklerdir. 

Muhtelit m a • e e Ad" 'b' d' b' •• • ı tamirat köy evleri gı ı a ı ır 

SttJt işile nıeşguı olc!n E~ref Uç Mühim mesele katlı inşaat müstesna olmak üzere hiç 
bir inşaat mes'ul miman olmadıkça ya-

Sefik B. ne diyor? Muhtelit mubadele komlsyo- pılmasına müsaade edilmiyecektir. 
Yakm komşularımızla yaptığı- nunun elindeki iflır Bilcümle hükilmet işlerinde ' 'e şirket-

mız ve yapacağımız temas dü- Muhtelit mfibadele komisyo- lerde istihdam edilecek mimarlar Türk 
tünUlerek muntazam, sporculuğu- nunda bitaraf azalar hakeme olacaktır. 
muza yuaşır bir atadın inşaaı l Her mimann yaptıfı emin proje he-
. . h ı_ hava e edilen meıeleler hakkın· saplar keşifnameler ve saı're için tea-
ıçın are .. ete geçildiği malum- d d" ı k 
d a ver ıı< eri ararları dlin de mül dairesinde ücret talep etmeie ve 

ur. Hlikümetin ve belediyenin T k 
b Ü~ ve. Y ?n•.n murahbaa heyet- almağa hakkı olacaktır. 

u sene bu iş için tahıiı ettik- lerme bıldırmıılerdir. Fevkalade sebepler olmadıkça mOsa· 
leri 80 bin lira spor mubafılimiz Türk murahhas heyeti reiıi bakalar yalnız Türk mimarları arasın· 
ce pek büyük bir meserret bu- Tevfik Kamil 8. Ankarada bu· da yapılacaktır. 
aule getirmiıtir. lstanbulun her lunmaktadır. MUtavirlerden Mitat Ecnebi mimarlannın Türkiye hüdu-
ıporcusunun her spor alikadarı· B. dOn Ankaradan gelmiıtir. du dahilindeki faaliyetleri yalnız mü-
nın bir ideal olara" dütllndon.n K . sabakadaki kazandığı işe mühasir olup 

5u omııyonun elinde bulunan başka bir müsabaka kazanmadıkça Tür 
gllze) Ye asri bir stada malik işlerin bir an evvel bitiri!erek kiyede hiç bir vesile ile çalışmasına mfi 
olmaaı tehirin imarı nokbıından komisyonun hazirandan itibaren saade edilmiyecektir. Hükk6metten 
da pek }Qzumlu görülmektedir. liğvedileceği hakkındaki haber- başka hiç bir daire ve sahş beynelmilel 
Stada yer olmak üzre ermeni Jer homisyonla alikuı olan kim- müsabaka yapamaz. 
mezarliğı ile Yenibabçe, Çukur- ıeleri çok memnun etmiftir. Hüdudu dahilinde onu mütecaviz mi-
boatan ve lstanbul tarafından Komisyonda itlerin çok betaatle man olan vilayet merkezlerinde birer 
d. v b' ·1 · ·· 1 k d aııtrQldügv O, bı·taraf azaların mll- mimar odası teskil olunacaktır. Bu oda 
ıger ır yer ı erı ıurü me te ir. •u lar mimarları; mesleki haysiyet n 

Spor mahafilimizdeki umumi ar- bim meseleler hakemliklerine menfaatlerine taal1Qk eden bilftmum 
zu Ye kanaat yeni stadın ermeni arzedildiği zamanlarda her birisi meseleleri rüyet ve buna ait kat'i karar 
mezarlığının olduğu yerde yapıl· ikişer üçer ay mezuniyetle mem- lan verecektir. Her mimar bu odalara 
muı----etrafı11da toDlaıııvor. leketlerine Rittikleri bu yUzden kaydedilmeğe mecbur,Iur. Hereti umu-

Spor mıntakası tarafından omiıyon itler nln ilci ay yGz ~~e bir ~darı, he.Y.eU re bjr diyanı 
atat iflai takip etmek Ozere Uıttı kaldıta söylenilmektedir. haysiyet teşkil olunacaktır. 
ıendiıine aalilıiyet •erilen ve Komiıyonnn elinde ıimdiki esaslı Bundan bafka bir de Ali Divanı hay-
L- h olarak üç mühim it kalmı•tır. siyet teşkil olunacaktır. Diploma alma-
uu uuıta Awupıhlarla temas ---... dığı halde bir menfaat mukabilinde bi-
eden bokı heyeti reiıi Etref Etabli ~eıikaları tevziatı, Yu· le olmasa mimarlık yapan ve mimar 
Şefik B. diyorki: nanlılardan alınan 300 bin lngi- unvanını ve susunU takınan şahıs bir ay 

Stat yapmanın bir kaç cephesi liz liraaının alikadarlara tenii, ve dan altı aya kadar hapis yirmi beş 
~ar: En:_ell mahal, sonra atadın her iki hükumet tarafından vazıyet lira~an beş yüz llraya kadar ceza vere· 

OytiklGgQ, sonra da intanın tarzı edilen veya yanllflıkla mllbadil- _ce_k~tı;;;;r;;;;. ==::;;;=;;;;;;;;;;;;;;;:;;;===,-
Bunlardan mahalli benOz mu- lere kat'i ıurette tefviz edildiği KQçOk h f 

h 1 
için sahiplerine iade edilmesi _______ a_b_•_r_•_•_r __ 

1 

ba~ma a indedir. Her yerden 
k gayri mümkiln olan emllkin taz-?' ıea çı ıyor. Ve her çıkan 

b k d mini ve takdiri kıymetleri. 
ır ma 18 1 gizlemektedir. Kimi B b l h · b ütün u it erin aziran niha· 

Yenı abçede, killli ÇukurbOI· yetine kadar bitirilm .. i allka· 
taada yapalım diyor. Kimı· de E darlarca kabil g6rlilmektedir. 

Edirne maarif eminliği -
Bir müddettcnberi mezunen şehrimiz · 

de bulunan Edirne l\lıarif amini Hil
mi B. mahıll memuriyetine avdet et· 
miştir. 

lzmir izcileri - Ankarada Cüm· 

Beledlyed•: .. --- -
Uç emanet 

müfettiıi 
Azl edllıp edilmedikleri 
me•'eleslnde sllylenenler 

Dahiliye veklletinden gelen 
bir emir üzerine belediye mn 
fettiılerinden Muhıin KOçOk 
HOınft, Cemal Beylerin 
vazifelerine nihayet Yerildi-
ğini dünkO nllıhamızda yamıtbk. 

Verilen mal6mata nazaran bu 
Oç mOfettiıe mOlkiye baımilfet
tİfİ Hacı HOanll Beyin verdiği 
rapor Ozerine vekllet tarafından 
itten el çektiriJmiıtir. Ayni u· 
manda Üıkndar ubıtai belediye 
bat memuru Cemal ve Ali Bey
lerin de -.azif esine nihayet veril· 
mittir. 

Kara Eftim gaz depolannm 
açılıp kapanma meaeleainin bu 
mOfettiılerle allkaaı olduju ı6y
lenmektedir. 

Belediye umumi müf ettiıi T eY
fik 8. "Ben· MOfettifleria neden 
azledildiklerinln •ebebini bilml
miyorum,, demittfr. 

Memurin mndtırtı Salih B. iıe 
şunları ıöylemit tir: 

Üç mUfettiı azledilmit deiil
dir. Yeni belediye mOfettif kad
rosu ıekiz lcitiliktir. Halbuki 
elyevm on bir mOfettiı çafıt
makta idi. Vekilet kidemi 
baıarı dikkate alarak Oç mlfet
tiıi açığa çıkarm1fhr. Biz 
mOfettiılerden bqka ubada 
iıtifade edeceğiz.,, 

Şehir meclisi 
J<

l'ID•ni mezarlığını ileri ıQrOyor. 
adıkay ıtadı gözOmOzln annn- ANKARADAN GELECEKLER 

huriyet bayramı .~eçit resmine iştirak Bug farka grupu 
ettikten sonra 3 gun şehrim izde kılan 

h
de ~nell saydığımız Jıtanbul ci- Posta ve Telgraf başmüdürü Hüsnü 
etındeki "k" d b" . d B. hususi muhasebe müdürü Cemal, 

Pıld 1 ı. yer en ınn e. ya· bankalar Konsorsiyomu reisi Nurullah 
ığı takdırde ayni akıbet · Esat Beyler bugün Ankaradan tehri-

lltubakkaktır. mize döneceklerdir. 
·ı.cBundan vaz aerelim. Sitadın ............... - ......... - -~•lllNihiiAINHI• 
•1.ı o T edindiğim kanaat şudur : 
it •p edeceği seyirci kalabalı- Evvel&, bize kifayet edecek 

v::.iiiart kıl~atte. 1 ° y~rlere giden bilyüklOkte yani, 15·20 bin kiti-
bo,.ı na ıy~ 1 e ııtada ıokup lik, atletizm terenini de ihtiva 
· · t•anın imklnı yoktur. En edecek bir ıtadı bütlln modem. 

Jzmir mekteplerine mensup 75 izci toplanıyor 
evvelki ~ün gitmişlerdir. Şehir meclisi fırka grupu 

Bcbcı. muallim mektebinde misafir bugün öjleden ıonra fırkada 
edilen izcilere şehrimizin muhtelif mev· toplanacaktır. Yarın da beledi-
kilcri gezdir ilmiştir. d 

y alova kaplıcalarında ye e ilk içtima yapılacakhr. 
Müddetlerinin bitmesi için beklenen Verilen malumata nazaran tehir 

30 hastanın da tcda,·i günleri hitam mecliai riyasetine Hacı Adil, 
bulduğu ciherle ce~rin~a~i birden itiba· ikinci reisliğe Saadettin Ferit Bey 
ren bilfiil tatil edılmışur. 

Gelecek sene için yapılmnsı tekarrür intihap edileceklerdir. 
eden inşaata yakındı başlanacaktır. Bu ŞEHRiMİZDE BlK KADIN 

Sergi ne demek? 
Tiuıret odasında dtJn bu 
meseleler mdnak4ıa 'edildi 
Sergiler komisiyonu dün Ticaret ().. 

dasında toplanarak tetkikatına denm 
etml§tir. içtimada memleketimizde ser· 
gilere muhtelif şekil ve manalar veril· 
diği bu halin umumi ticaretimize karşı 
muhtacı tetkik nziyetler ihdas ettiği 
beyan edilmiş ve bazı Aza Galatasaray. 
da açllan ikinci yerli mallar sergisin· 
de satış yapılmasının mahzurlar tevlit 
ettiğini söylemişlerdir. 

Neticede komisyon sergi ve panayır· 
lann beynelmilel telekkisini nazarı dik 
kate alarak iktısat vekaletine gönderil· 
mek tizere bir rapor hazırlamağa ka
rar nrmiştlr. 

Pollstei 

Canlarına kıyanlar 
Oç intihar oldu iki kiti ö!dü 

Dnn Dç intihar vak' ası olmuı, 
ikiıi ölmllf tllr: 

Birincisi Boyacıköyde rum ki
liıeıi karıııında oturan Karpu
ylıl isminde bir kadındır. Bu 
kadın bir hafta evvel Fatihte 
Sancaktar yokuıunda oturan 
aaaaına misafir gitmiıtir. Dün 
anaaı evde yokken kendisini 
evin ikinci kabndan soka~a at
mıt, parça parça olmuıtur. Se
bebi hennz anlaşılmamıştır. 

ikinci müntehir Çarııkapıda 

Hnseyyin ağa mahallesinde otu
ran Hacı Kim il Ef. nin oğlu 
17 yatında Alidir. Bu çocuk ta
banca ile intihar etmiştir. Vak'a 
ile bir aık macerası alikadardır. 

Üçtlncll vak'anın kahramanı 
16 yaımda Bercubi isminde bir 
kızdır. Pangaltıda oturan bu kız 
anneıile yaphit kaYgadan mllte
euiren tentürdiyot içmiı iıede 
kurtanlmıfhr. 

POLiSTE YENl TEŞKIL.A T 

Son teıkillta iÖre polis mer
kez memurluğu, komiserlik ve 
mevki olmak üzeze üçe taksim 
edilmif, bazı merkez memurluk
ları komiıerliğe kalbedilmiıtir. 
Komiserlikler de nahiyelere bağ
lanmııtır. 

~ Yer, tehirin kalalık Ye mer- teferrüatile itmam edebilmemiz 
eıt nokt111 olan ve yalnız hu- için 300 - 350 lira aarfetmemiz 

:•1
1 lllOteıebbiıler tarafından lh.ımdır. Şehir bOtçeai · hOkiime-

inşaat meyanında bılhuaa elektrik tcda- GAZETECi 
vihanel~rinin teksirine ehemmiyet veril- Macaristanın en tanınmı§ kadın gaze NEZLEYE KARŞI AŞI 
mektedır. tecisi Madam Ella dö Mecyeryi tehri· Son zamanlarda nezleye karşı mu-

: llllf bulunan timdiki aitadyo- tin koyduğu 40 bin lirayı 80 bine 
i ~n civarı değil midir?. Onun iblAğa mecbur olduğuna nazaran 
~Q Ermeni mezarlığı en mOna- bu 350 bin lirayı d6rt aeaede 

Yer oluyor. 8 ödemek vaziyetindedir. Eauen 
mı ilb.... bu stat meselesinde atadın İDf&ll ancak iki senede 
baıı Onç bir iddia var: Poyrazdan ikmal edileceğine nazaran yapa· 
d' 1 

ediyorlar. Ruzgb totar cak ıirkete miltebaki iki sene-
J~~~rlar. Avrupa inıaat tirket- Jik Yaridatını karıılk g6-termek 
aı rıde Yaptığım mubaberat ara- suretile de bir ıuhulet temini 11 • onla ... ıiıli . ra ayıracagımız ara- kabildir. Bu hususta da bazı 

111 ~ ızahatı içinde böyle bir inpat ıirketleri ıehrin iyi bir 
bu~a~a te1ad

1
lif ebtmedim. Hatta tarafına yapılmak ıartile böyle 

lcod yapı an u poyraz dedi- bir teklifimizi kabul edeceklerini 
lce11du~I rı~ı nazarı itibara alarak bildirdiler. Tabii bir taraftan 

'•rıne t · 1 bltar d ser ııma r&1zgirı atat hasılatı verilirken diier ta-
1116 eye yazdığım zaman nim raftan da bOkümetin vadettiai 

ltebzi b • 
verd'J azı satırl•rla ceYap 40 bin liralık tahsisat o miktara 1 

er. BütOn temulanmdan iliYe edilecektir. 

* GAYRI MOBADILLER CEMIYE- . d d' vafakıyetle tatbik edilen bir ne'i ap-
TI - Gayri m~badiller takdiri kıymet m~a~~~ Megyeryi lstanbula Kont dan bahsedilmektedir. Bu aşı hakkında 
e teQİat kom1Sfonlan Galata'da Voy· D K 1 c n ·· ı v . D . Bethlen ile gelmiş, Ankaraya giderek o- r. ema enap ey şunları soy e-

voda cdadeeınde anüp sigorta hanı· d k' .. h . t ha d h miştir· 
nın ikinci katına nakletmiştir. ral a ı cum urıyetek yramhı~ ~ a_~r " • E . t d A . ti d 

• Ü YLIKLAR _ 3 1 ki te _ bu unmuş, sonra rar te rımıze don· - le , son zaman a rJan n e 
Ç A ay ı arın v ·· ·• bö' 1 b' ·· t h 1 t Be ·ı·n 15 . d • 1 muştur. y e ır mus a zar yapı mış ır. n. züne kAnunusanı ıne ogru baş a· . . .. . . Madam Megyeryıyı dun bazı gazete- burada, muhtelıf hastalara n bızzat 

na*ca:;~RISEF AINlN BiR KARARI ci_ı~r ziyaret e!m~~ istemişler fakat ken kendime tatbik ettim. Çok iyi netice al· 

ris f 
. 'mdirk M .1 f . dısı Turing Kulup tarafrndan davetli dım. Hatta hu şırını.rayı yaptıktan son· _ Sey e aın şı ı arsı ya se e ld • . . .. .. b .. b k 1 k b' 1 rinden vazreçmiştir. o. ugkudıçın goruşe~emişlerdir. Gazete- 1r~ t~nb~ 1uç . udç~ Bay hı. ır nez1d~. m~a· 

* MOHENDJS MEKTEBiNDE _ cı ar ~ aftmız bugun Budapeşteye dö- ıye .ı ı e \er ı. u, ır am.pu ur, ıki 
. k ... -bı' m 11. • . 1 necektır. santımetre gram kadar. Den altına ya. 

Mtihendıs me 1111: ua na muavını o · . . . 
mak üzere A.-rupaya tahsile gidecekle- d !\lada~ Megyeryi lstanbulda Türk ka hpıhytaolr. Ş~mt~fıyde katd~lr tat?ık ett!ğim 
. . 'h 1 du"n 1• d'I . t• ınları ıle temas etmek arzusunda idi. as ar ıs ı a e e tı er. Ilır ne,·ı za-

rın ımtı an an cra e ı mış ır. • .. . 
l alnız son siyasi hadiseler ve burada turriede bıle kullanılıyor ve şifa veri-

ASIM B. ADANA YA GiTTi pek az kalışı buna müsaade etmemiştir. yor. 1',akat tesir yapması için nezlenin 
Müskirat inhisan umumi müdürü A· En·elki gün Madam Megyeryi Büyük- \'Ücudu behemehal şarttır. 

sim B. Adanaya gitmi§tir. adaya giderek Troçkiyi ziyaret etmek Şehır haberle 1 . . 
Mumaileyh orada bir fabrika tesisi istemiş, evinin bahçesine kadar gidip . t" r mız bıtme· 

için tetkikatta bulunacak ve Ankaraya kendisini görmeğe mürnffak olmuş, fa· mıf ır ~ ıncı ıeyıfenın 2 inci 
dönecektir. lK.at Troçki mülakat nrmemiştir. ıutunune b!kın ! 
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ı\ılısırda mühinı vakalar 
Bir müddetten beri Mısırda çok mü- K 1 Z 1 L 1 YAZAN: Ömer Rıza 

him hadiseler vuku bulmaktadır. Mısır 
kanunu esasisi değiştiriJerek yeniden i
lan edildi. İntihap kanunu tebdil olun
du. Eski meclislerle villyet meelisleri 
f~hedHdi. Eskiden bu gibi hAdieeler 
Mısırda azim nümayişlerle, protestolar 
la kar§rJanırdı. Halbuki bu sefer böyle 

• 
iki şaşının marifeti 

1 - 51 - 1 
•• 

GOMLEK 
bir şey vuku bulmadı. Yalnız Mısrnn Fran•ız .: dan 8 b k b başlıca fırkaları, hükümetin bu ieraatı- en aş a ir yere iltica etmek 
nı tasvip etmemekle, hük6met aleyhin- Zırrr- kapı çalındı- İhtiyar kapıcı Bobi çok dolaşmadı_ işi becerdL b d 
de neşriyat yapmakla iktifa ettiler. Da- kapıyı &ftl. Kapıyı çalan bir gözü mağ- * * * meC UrİyetİD eyim 
ha birka~ ay evvel kanunu esasiye mu- rlp~, bir gözü meşrikte f&§I bir herifti. Daha ertesi günü mücevherei evinde ı ,__ 
halif sayılan bir hareketi, kanlı teza- lhtı~r ka~ıeı herifin yüzünde meyme- neşeli neşeli kahvaltı ediyordu. Şaşı bir - Kızım, dedi, bizi çok fena bir za- idi. Onunla münakaşaya imkAn yoktu. 
hürlerle karşılayan kütlelerin bu sefer net gonnedL Kapıeı hem şaşılardan nef adam yanına geldi. ~anda bırak~n. Başımızdan geçenleri Fakat Naile onun susmasını beğenme-
yalnız neşriyat ile kanaat etmelerinin ret eder, hemde şaşı ve meşhur bir kasa "- Sizinle dedi, hususi bir surette bılsen •. K~n ag"Jarsın. Sanki Hazreti Os di: 
sebebi ne olabilir? hırsm olan (Bobi) den ~ ama pek konuşacağım. man~ öldürmek kafi değilmiş gibi onu - Leyla, dedi, hakir değil miyim? 

Bunu anlamak kolay değildir. Fakat çok korkardı. Mücevherci, derhal: her ınsana yapılan son vazifelerden de Bu adamlardan intikam almak icap et-
muhakkak olan bir nokta halkın, yedi Ona -"ne istiyorsun"- diye sordu. "-Peki, dedi, konuşmağa başladı- ~a~rum etmek .iıııtedJer. Onun cenaze- mez mi? Haşim oğullarının, Omeyye o-
sekiz sene devam eden mütemadi tezeb- Ş~ adam cevap verdi: lar: s~nı kaldı.~m~k 19t_emediler. Onun kah- ğullarına karşı olan bu çirkin tecavüz-
züplerden bıkmış olduğudur. Şiddetli - Ben telef onu tamir edeceğim. Şaşı adam yek den: nstana gomul.mesıne itiraz ettiler. Za- terini, bu mülevves cinayetlerini ceza-
bir iktısadf buhranın buna inzimamı hal Fil~akika telefon ~zuktu. lstemiye, is- "- Ben, dedi, sizin kasanızı soymak vallının cesed~. bu üç ~ün evde kaldı. )andırmak lazım değıl mi? 
kın ıstirabını kat kat artırmıştır. Halk temıye,. pşı adamı ıçeri bıraktı, ama. için gelen adamım. Fakat sen daha ev- Cesedin taaffun etmesıne ramak kaldı. - Fakat Haşim oğulları bizi müda
mükerrer defalar reyini izhar etmiş, Henften de şüphe ediyordu .. y~ bu vel mücevherleri aldın, Brüksele kaçır- ~u ~damla~~ ":'uhakkak ki. mümin de- faa etmediler mi? Ali iki oğlunu bura
fakat bundan bir netice elde edememiş- adam ~eşhur kasa hırsı~ı. Bo~.• ıse.- dın. Sigortadan, bir mily9n frank ala- ğildı.~Ie~.' ~-umın olsalar, hıç olmazsa ya göndermedi mi? Onlar da bizi mü
tir. Harici meselelerin halline blr ka~ Her şeyı keşfeder, Efendınm mucevher 1 caksın .. Anam. Anladın ya bizi de hatır onu oldurdükten son~ artık ona dokun dafaa etmediler mi?,.. 
defa teşebbüs edilmiş, fakat her defa- kasasını aşrrırsa ne yapardı. Maamafih ı dna dur etme! Şaka, maka anlamam.. mazlardı. Onun c~sedıne de hakaret et- - Ne müdafaası kızım! onlar istese-
~unda bir takım Amiller müdahale ede- herifin elinde öyle vesikalar vardı ki, Hakkım olan oskileri say baakhm. m~k . istemezlerd~ Fakat bu mel'un ler, muhakkak ki, bu cinayet vukubul-
rek bu teşebbüsleri akim bırakmıştır. bu adam telefon şirketinin memurların Mücevherci kendine sahte bir çeki dti miifsıtler, bu ~abıs canil.er hiç bir şey- mazdı. Onlar, Hazreti Osmanın etrafın 

Bütün bu ahvalin Mısır halkında bet- dan başka bir şey olamazdı. zen verdi: ~en perva etmıyorlar. Nı~ayet bu gece da birleşerek, müfsitlere mukavemet et 
binana bir tevekkül tevlit etmesi, tabii -~aşıyı teJefon11 başına kadar götür- "- Efendi, sözlerinizden bir şeyler ü5 ~ adam kalkıp ~e.ldtler bir kapıyı miş olsalardı müfsitler çil yavrusu gi-
görülmek icap eder. du. anlamıyorum, ne demek istiyorsunuz, sokttiler, ?nun cesedını .. k~pr~.'n üstüne bi dağılırlardı. Onlar oğullarını buraya 

Sıtkı paşa hükClmetinin tensip ettiği Şaşı adam telefonu tamir etti. Gitti.! zannederim sizin biraz paraya ihtiyacı- yer.leş.tir~ıler ve alıp gotürduler. Geri- göndermekle bizim gözümüzü boyamak 
son tadil!t Mısırda dahilt bir istikrar Akpm mücevherci evine !teldi. Ka- nız var size biraz para vereyim ... Söyle- sinı balmıyo~~· istediler. Neye kendileri gelmediler? .... 
teminini istidaf ediyor. Acaba kanunu pıeı: · yiniz ne istiyorsunuz... - Teyzecigım. .onlara ben de rasgel Neye naüfsitlere karşı meşhur kdıçları-
esasinin tadili ile intihap kanununun - Bugün dedi, bir şaşı !\dam geldi, •- Beş bin frank. dim. Koşa kop. gıdi~y~lardı. nr sallamadılar .... Kızrm LeyJA ! sen on 
tebdili bunu temin edecek midir? kasa hırsrzı şa§I Bobiye benziyordu a- •-Pek AIA, alın bu parayı gidin -:- ~oşa koşa.~ı gıdıyorlardı. Demek ları mO.dafaa etme, onların hepsi he-

Buna musbet bir cevap vermek çok ma telefonu ~mir etti... bundan sonra namusklrane yaşayınız. şehıd~n cenazesını ka~ınyorl.ardı. ! azık sap vereceklerdir ... 
müŞküJdür. Belki Mısırda bir dereceli Müeevhercı kapıcıya: Beş bin frank eğer namuskArane bir iş bu mılletet fakat emın ol kı Leyla! bu Naile hem söy1··y r h h kı hı 
intihabm kabulü nabehen.N.Am bir har-- "- iyi dedi, telefonu tamir ettirdi- tutmak isterseniz iyi bir sermayedir cinayetin intikamı alınacaktır. Ben ha kıra a~layordu Leuyoı· ,mem ıçd r~ ı·Ç· 

• l!i4 ..- • • • .. di . .. ı. . a evzuu egış ır· 
kettir. Fakat bütün mesele bu mudur? ğıüne ıByiüekttım .. Biraz v~üşündü. Ben bu- Faakt bir daha sizi etrafımda gör-

1 
se~ı~ vuğik?nu mbeut~ak~ ?smanın kan mek istedi ve babasının cesedine ne ya-

HattA kanunu esasinin meclise verdiği g n r sele gidecegım yann döne- miyeyim !- 1 gom e nı ve nun ogranan par- pıldığmın sordu. 
salahiyetler fazla telakki edilebilir fa- rim- Kafanızı kırarım_ maklanmı Şama gönderdim. Beşir oğlu H t' O .. d f ' ' N b 1 . azre ı smanın mu a aası esnasın-
kat bir iş görülmemesini icap eden Amil • • • . Şaşı adamın beş bin frangı adlıktan uman uraya ge dı ve ~unJan. alara~ da ölea (Yezidin) ne olduğunu bir kim-
bu mudur~ Gece oldu. Mücevherci evıne gelme- sonra bu sözlere ne cevap verecefini derhal Şama hareket ettı. Emın ol kı b'I . . d 

Bu meselenin bütün iç yüzü Yeft fır- di, kapıcı horlamağa başladı. Bobi eve tahmin edersiniz? Parayı alıp çıkaeak bütün Emevfler harekete geçecek ve bu se N 
1 

.~
1

J ~r u. . K v 
kasına karşı hissoJunan bir takım sün. girdi. Derhal kasayı kırdL Fakat kasa- mı zanediyorsunuz. O halde herifin ee- '4!hidin intikammı alacaklardn. y ~dı e, emlden v evın ayyımı~ı çagırdı • 

.. · · i d ı d ğil G'' 1 · tik k" ezı e ne o ugunu sordu: Kayyım ce-
helerdir. Bu şüphelerin mahiyeti. haki- mın ıç n e e mas e , kınk bir cam- vabını dinleyin: - uu amma, m am ımden ah d.. · 
kati nedir? par~ası bile bulamadı. Şaşı adam, olduğu yerde durdu. nacak?!- vap vyer 

1
:d. d" . b .. d 

Ert · .. tel şö l bi h be · 1 tik b k nı · ·· · · - ezı rn cese ını ugun yassı an 
. Bilmiyoruz. Fakat bütün yapılan ta- tte~lı gun gaze er Y e r a r "- ~ni dedı, ~şı olduğum için in- 1-1 t nd alm du alı en uzenmıze mu sonra gömdük. Hazreti Osmanın kölele 

dılltm hedefi Vefdin ekseriyet kazan- neşre ı er: tihap ettıler. Ben sıgorta memuruyum.. sa a e en er en a ınacaktırtır. . d b .. d 
' " M"- h · <" Bl ) i Le ll f ı bf d rın en ırı e onunla beraber gömül-

masrna mani 6hnaktrr. Bunu Sıdkı pa- - Lt'lller UP ~.,om n n evi- Yanımda 1>91ieler de var- Y az a r teY 80rma ı. Fakat U t•• 
şa da as;ıktarı açığa söylemektedir. o n~ bir hırsız girmi~ kasayı kırmış, bir Naile devam e~ti: . . . aı !J ur. 
halde Veft fırkasını iktidar mevkiin- mıJyon franklık müeevheratmı çalmış- Jki saat sonra, şaşı adam, bir kahve- - Bun]an üzerımize kımın mugJlat1,..., _____________ _ 

den uzaklaştırmak Mısırda bir devlet tır. Çalrnan mücevherat (S) kum- de de öbür şaşı Bobiyi buldu: e~iini ~~lmiyo_r m_~eun? Ebubekirin 
siyaseti olmuştur. panyası tarafından bir milyon franga "- Mücevherci, dedi, ild saat var ki oglunu gormedın mı· Onun maksadı 

Acaba bu tedbirler neticesinde Veft sigortalıdır. kodesi boyladı .. Şimdi gelelim seninle Osmanı öldürmek değil miydi? Biz ye 
müzm:ıhil olacak mı? Yoksa. her şeye . • • • hesabımıza.. ti!met!!eydi~ ~ehmet onu hemen öldür 
rağmen gelecek intihapta gene bir ek- Bobı bu haberi gazetelerde oku-1 Sen mahir bir adamsın, kumpanyayı mıyecek mıydı? 
seriyet kazanacak mı? Bunu pek yakın yunca küplere bindi .. Mücevherciye bas bir milyon franklık bir zarardan kur- - Hayır, teyze! Mehmet bana yemin 
Ati gösterecektir. tıkiifürlerL.. tardın. Kumpanya sana on beş bin etti. Onun maksadı Hazreti Osmanr öl 

ô. R. "- Vay dedi imanı kandilJi ispinoz frank mükafat verdL. Al şu hi!ISeni.. dürmek değildL 
• • • bizi atlattı ha! ... Görür o!- 1 /. M. - O halde neden duvar aşarak geldi? 

R 
-rı•ı••ııı __ ..,...ıı ı• •ı, ... ,,, ..... _____ ,.. • ..,, .... .,, .... ,,,.,,., • , ••• ,,,,. neden yol kesenler gibi eşkiya gibi içeri 

ayiştag komİsYonunda rur, yer içcrmif. Mektep mildi- girdi? Neden Osmanın sakalına yapıştı 
Rayhiştag hariciye komisyonu geçen rll mektebin hamamında yıkanır- ve onu tehdit etti?.. Kızım sen hA.la 

günkU içtimaında dördü miJliyetperver mıf. Talebeye fasulya pilAY Ye· ,upbe mi ediyorsun? Onu ve arkadaşla 
ler ve biri komunistler tarafmdan veri- • · nnı kimin gönderdiği besbelli! 

A k h ld k 
~ rırmıf ... 

len beş takrir hakkında karannı verdi. cınaca a e İm! - Onlan Hazreti (Ali) nin gönder 
Bu takrirlerden bir krsmı (Versay) mu s· f Bir mektep mGdDrOnOn mek- diğinf mi 8Öy1emek istiyorsun?-

" gazete, maari e hncum t t • · • • n..n. d - ·ı 
ahedesi ile (Yung) plbının lağvını di- ediyor. Haklı olsaydı, bficu- bep eh kyıyıp ıçmesı cundım egı - TabU değil mi? Onlan başka kim 
fer kısmı ise tadilini talep ediyordu. ir a tır. Yıkanmaıı a 6yle. gönderebilir? .. 

mu m6ıpet neticclH verecek En b b' h kk k b h k Daha komisyon mUzakeratına hafla- ta ii ır a ı a a at ıe • - Teyzeciğim, (Ai) nin günahına 
madam Başvekil Her Brünning parll- mahiyette bulunsaydı, en evvel linde ortaya atmak -eğer bilme- girme. AH, böyle bir şey yapmaz. 
mento dehlizlerinde muhtelif fırka Ji. biz alkıtlardık. mekten ileri geliyorsa· feci bir - Yapmaz, amma, hırs insana her 
derlerl ile temasta bulunmuş ve harici Fakat mes'elenin iç yiizO böyle ıey olur. Bilmemenin de manaıı teyi yaptırır. Onlar Hazreti Osmaru öl-
ye komisyonunun vereceği karar1arm deyildir. OmrOnO maarife vak- daha az acı değildir. dürmekle bizi zaif düşüreceklerini, ik 
(Rayg) siyaseti hariciyesini ihlA.l etme- fetmit bir adam 11fatı ile iti Çünkü onları yazanlann mek- bale ereceklerini zannediyorlar. Aladnr 
mesl için bunlann hissiyatı vatanper- yakından takip etmekteyim. tep görmediklerine inanmak il· yorlar. Yann görürler. 
veranelerine müracaat etmiştir. Başve- Bu hücum mektep müdürtlne Leyi!, yine sustu. Naile çok sinirli 
kil Alman 81·ya ..... ti han·,,.1·yesı'nı'n 1 .. te... k ki b l d B zun gelir ki bunu dOtOnmek bile ___ _ ..,... .... ,. y (1 lf ma a aı a ı. ir gazeteye . t . , ,.,, __ """"m""'lllfl"""•"''"-""'ıtı1111""' 
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Bozuk vezinler 
Ta Tasviri Efkar çıktı~ı za· 

mandanberi bilirim, Dnver 
Bey manıum ya2ılann vezinlerini 
bozar. 

Şimdi bizim Sadri Etem ona 
şayanı hayret bir hayrülhalef 
yetiıti. Hatta o dereceye kadar 
ki geçenlerde vezni bozuk ola
rak bir dostun hatırında kalmış 
olan bir mısraı Sedriyc ezberle· 
tip okuttuk Hıkmcti huda· tam 
vezinli bir hale geldi. 

Bu vezin bozma illeti de nez
le gibi, öksürük gibi, grip gibi 
sarf bir hal aldı ... Bir bayii man· 
zum yazı yazmıı olan Vali Nu· 
rettin bile, bir makales'.nde meş

hur ve mabut: 
"Bu mahzende oturma!. tan se~en 

rinieveldeki hükGmet beyanatını nakız ıı emıyoruz. ben, kendim bir kollcj bocaaı-
olmamasrnı ehemmiyetle tavsiye etti. nasıl ıeçtiğine bili ıatbğım bu Bugün de baıka bir cepheden yım. Diğer altı arkadatımla be- mısramı: 
Başvekilin kararını müteakıben komis- yabzıkda alır başlı tednkit yerine ıene mekteplere bOcum ediliyor: rabcr proi'ramda yer almııızdır. "Bu mahzende oturmaktan geldi se-

[geldi Seıa iye. 

yonda bulunan hariciye nazın M~y0•• 8 u sabuk llkır ılar vardı. Sabahlan der1 aaatinden aoa- T k [men Sezai."e• ~ M kt Ud"..a k t ih liNnının, Tnrk nüfuıunun 
Kürtyus ile maliye nazırı (Diyetrih)ın c ep m u .. u, me tep e otu- ra kapılar kapanıyor ve geç ge- şekline koymuştu. 
beyanatı tesirini gösterdi. Sağ eenah ile me§l'Ul olmaktadırlar b;- teslihat lenler içeri alınmıyormUf. Elbet- en kOçllk bir hürmetsizliğe ui- Bu gidişle yakında vezin boz· 
lırkaJan~ın birçoğu Hitl~r taraftarla- dünkü dost devletlerin yekdiğerine kar te alınmaz mektep ban Ye otel rama1ına ıimdiye kadar müsa- mıyanlarla eğlenecekler galiba.. 
nnın iddıaJarını nuan dikate almıya- şı sarf için topladıklan taarruz ve mü d .. ·ıd· y il klar d ade edilmcmiıtir. 

k 
. . dd. h kk · egı ır. ı arca çocu aruın a O h ld 1 ra taknrlerın re ı a · ında karar dafaa kuvveti mahiyetinde olabileceği b' h . . 'f kl a e olmıyan ıey er niçin 

verdiler. .nbi h h . b' be d 1 A yatamıı ır cyetın attı a a .-er- ıJ ? M 'f . 1 . . ... er angı ır ee pten o ayı 1- d'". b k • b' • yaz ıyor aarı ıı erımn yarım 
Komisyon bu takrirleri reddetmek- manyaya karşı yapılacak bir taarruza ıgı u arar basıt ır ıey mı yamalak tetkikler ve ortaya ko· 

le beraber halkçıların ve milliyetperver da hizmet edebilir. sanılıyor? 1 rl M k in k f nan delillere nazaran gözü ka· 
e n müşt~r~ken verdikl.erl bir takriri . Bir fransız gazetesi Rayhiştag ·bari- ~ tep, çocugun ya ~ a ~-

kabul etmı§tır. Bu taknrde Almanya- cıye komisyonunun kabul ettiği takriri aını ışlemez, ruhunu tcılul etmı- palı hücumlarla ortaya dökOlme-
nm sillhtan tecrit edildiği halde diğer (hayasız) kelimesi ile tavsif ediyor. ye, scciycainc veçhe ve istika· sindeki sebep nedir? 
hük4metlerin teslihat ile 1?~şgul ~J~a- Fransız şövini~tlerin noktai nazarla· m.ct vermej"c de çabıır. Her Muhalif, muvafık hcrkes~n 
l~nnın Almanyanın Attsi ıçın mühım nnca bunun böyle tellkki edilmesi pek itın batında devam vardır. Der- hOrmettc birleşecekleri mukad· 
hır teb.Jike teşkil ettiği ileri sürülmek- tabitdir. . kti d r . k des varlıklardan biri de mektep-
te n diğer devletlerin de Almanya ka Ancak şurası da muhakkaktır sıne va D e ~e ıımıyen çocu. 
dar siJAhtan tecerrüt etmeleri hakkın- bir milletin yirminei urrda eli ayağı n~ksan talebt.dır •• Sıs, fırtına gı- tir. Onlardan ulu orta bah&ctmi-
da hükQmetin katı müracaatla bulu il- bailanarak her an tehdide maruz bıra- bı günlerde dcnız qın gelen yeli.ı. • Hele gazetelerin bu ite 
ması talep olunmaktadfl'. Hariciye ko- kılması imkAnsızdır. Damoklesin krhcı- çocuklar mazur telikkı edilir. kanıması çok fena tesirler ya-
misyonunun kabul ettiği bu takrir cali- nı Cerıranhğın ba§IJ\da daima sallan- Sokaklarda bıralulmaz. par. Şahst kinl~ri söndüremiye-
bi dikkattir. Filhakika Fransa olsun di drrmak ietiyenlerin bu emellerinden er Ecnebi mektepleri hakkında cek kadar gönül asaletine malik 
ğ~r itilaf devletleri olsun Almanyanm geç •azge~meğe mecbur olacaktan ise en çok ve en ıiddetli yazılar değilaelcr gayız bıçağını baıka. 
sılıihlanmasına ula mtisaacle etmedik- pek tabildir. yazanlardanız. Fakat gazetenin daire:erin cııklerindc biJesinler. 
Jerf halele kendlJerf durmadan tesJjhat M t.idJ'Ur dediJde.ri dnöru de~ldır' • D!---t j 

-·· - A" &H.ua .SctugA 

.. 
Tiyatro mektebinde 
Tiyatro mektebine girmek 

iıtiyenlerin eYvclkigün im• 
tibanJarı yapılmıf. 

imtihanın yapıldığını gazeteler 
yazıyor. Fakat ne sorulduğunu ha• 
ber •ermiyorlar. 

Bizim haber aldığımıza göre bd 
taliplere "tairc dayak,, isimli bir 
komedi temsil ettirilmit, buad• 
en iyi mu•affak olanlar mektebe 
kabul olunmuıtur. 

Ta!cbeyc ayrıca Vasfi Rıza B. 
tarafından mizahi bir meYJll 
nrilnıiş, bu suretle de ku~ 
vci kalcmiyelcri anlatılmıştır. 
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Harici Haberler 1 Meraklı bır dava rv AKIT wa 

;\Jacar aazeteJeri lnniliz kırallna ve Parı·s hAk.ml · f dd''f' ( ' ~ ,. a 1 erı ere U 15Te~riusanı Çarıanıba 930 
rilecek eevap r-Gazi hz.lerinin beya • • d k 1 Dahilde Hariçte 

Londra, 3 (A. A.) - Arnm kam::ır:ı- l e ala) i ı ay!ı~ Kuru, IS(l 

natznz SeVİnCle kBfŞl~ sm~a M. Nevit Chamberlayn, muhafa. çın l ar j 40" 8011 

, zakar fırkanın kırahn nutkuna verile-
[adzlar cek ~e.v~bi ari.za hakkındaki resmi tadil • • • • • ~ 75ıı •45U 

Budapeşte, 4 (A. A.) - Gazi IIz.nin :~~lı~ını tevdı eylemiştir. Bu tadil tek- ıhtiyar bt!" adOffll hapisten kur- 14
0o l70f ı 

harici syasete dair beyanatı hakkında 1? e, amele ~ır~ası hüku~etinin ti-
"Peşter Lloyd,, gazetesi diyor ki: Kont ı c~rı:_~ına~ ve zıraı b~h.ranı ıza~e. v~ iş- far mak ml, yoksa genç bır k i Zln 
Bethlenin Türkiye seyahatini samimi sızhgın aıtrnasır.a manı olmak ıçın ıcap ~ 
sempati ile takip ede nbütün Macar ef- eden ted.~irleri ittihaz etmemiş olduğu- namusunu Vikaye etmek mı 
karı umumiyesinin Türk milleti reis i- na teessuf olunmaktadır. 
nin mütekabil münasebatın derinliö-i Müzakeratın yarın hitama ermesi -'aha elzemdir ? 

Cernaziye!.ihir 

l349 
Bil geoekı A) 

hakkında izhar ettiği kanaate bila ka 
0

• muhtemeldir. Fakat, amele fırkasına U 
dü ş:ırt ve sevinçle i ştirak ettiğini k ~- mensup birçok meb'uslar şimdiki hüku- geçenlerde iki havale bedelini sahte im 'Gune~ın aobu~u o,3-1 - batı1• l l ,(J3 
de lüzum .. ·oktur. ay metin takip etmek~e olduğu siyasetten ·ı ı k t"l 1 _, ıs.,· 2 _ ca.'ı,·ı 7 cıo 

.J za ı e a m:ı o tmetile hapse konul- Ayın uoğuiu 4 

memnun olmamakla beraber hükumetin muş ve muhakemesi neticesi tecil ile 
Namaz vakitleri 

bir mağltibiyete uğramasına ihtimal ve iki sene hapse mahkum olmuştur. Me- 1 
rilmemektedir. Bunun da sebebi hali ha d t k' ' •"•" üıtı, lktni &oku" "' •• rm••~ 

kemesl
• zırda irt' ala aktet ı t b l · 1 mur avasmr a ıp ettirmeğe muvaffak s ıo ıı .s s ı• .(4 1103 111.Js uı 

lmperatorluk mah-
:r ım r me c e u unan ım- olmuş şimdi yeniden mahkemesi cere- ı ============== 

L d 3 
paratorluk konferansı ile yakında Hin d' M 'dd 1 Hava; on ra, (A. A.) - İmparatorluk distan işlerile iştigal etmek üzere ak yan e ıyor. emurun ı iasına bakdır 

konferansının elde et · ld ~ 'Ik sa paraları alan havalenin ait oldug~u 
mış 0 ugu 1 tcdilecek olan yuvarlak masa konferan Dün azami harıırer 23derece olmuş 

müspet netice bir (Britanya İmparator d j adamın kızıdır. 23 yaşında bir kız olan sı ır 1 b b 1 cur • Bu~ün mutavasıı oorraz 
luğu mahkemesi) ,·ücude (Tetirmek su- · lbu matmaze a asının imzasını taklit .., J esı-cck, ha,·a açık olacn k cır 
retinde ittihaz olunan karardır. Bu randa zelzele ettiğini kat'iyyen inkar etmektedir. Hal ' ============== 
mahkeme, imparatorluk eczasından bu T h 

3 
(A A ) D t buki ihtiyar memur paranın kız tarafın 1 

Radvo; 
lunan memleketler arasında zuhuru a ~an, · · -:- e~aven ~e dan ahndrğr iddiasında musirdir. Adül 
muhtemel ihtilaflarda hakemlik vazife Şahpur ~a zelz~Ieler hıssedılmekt_edır. şuhut yokluğunda memuru beraet etti- Bu akşam fstanbulda 
Si •• 'f d kt' M hk L.h d' Maamafih yem hasarlar kaydedılme- n'rse kenr kız manen mahkum olacak ,. nı ı a e ece · ır. a eme, a ey ı· . ı· :r ~aaı ('ekizden ona kadar alaturka 
vanı gibi daimi olmıyacaktır. Ayni za- mış ır. demektir. Şimdi Paris adülü ihtiyar bir fası l 
manda mahkeme meclisi hassın yerine Kont Bellen Mevzuubahis genç kız matmazel adamla bir genç kızdan hangisinin na- ~~~~=~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!! 
kaim olmıyacak ve meclisi has efrat a- Adel ffermin musunu payimal edeceğini düşünmek Sinemalar ; 
rasındaki ihtilafları hallü fasletmek va Peşte,4 (A.A.). Başvekil Kont Betlen p . . .. mecburiyetinde kalıyor. Bu çetin dava-

. . d" k B d arıs mahkemesi son gunlerde ga· h 'k' ta f p .. h zıfesıne devam edecektir. un a şam u apeşteye avdet etmiş, .· . . . da er ı ı ra arısın en meş ur a-
A.)kazar - falcı 
A'emdar - Don kazaklan 

• istasyonda hariciye nazırı M. Valko i- ııp hır dava rüyet etmektedır. 30 sene· vukatlarrnı tuttuklarından davanın he-
Jnfilaklz madaeler f le Türk sefareti namına müsteşar Tah- den fazla bir zamandanberi namusk3.· yecanh olacağt muhakkak görülmekte-

Aari - Titıınik 
Ekler - Kibar hırsızlar 

Elhemra - Paris Kralı KaJküta, 3 (A. A.) _Eşyaları arasın sin, kıl.tip Cevat Beyler ve diğer zevat rane hizmet eden bir posta memuru. dir. 
d b' t k • f'l" ki dd 1 tarafından istikbal ed'l • l d• ıttlltlllUUOlllllffutll•UUtHH9MUtM ..... tııt01amntt•tulıttH-UtatHtflfll"'"lllnflllfUllll•lt 11• •• .,,.~ nııhl1Unl11flllllfll!llOIU"'llJBllU•lllllllllfflllıthl 

a ır a ım ın ı a . r - ma e er ~aşı- ı mış er ır. DeJi Petro gelir. lngilterenin Bodlean ~ Opera - .M ı nüeli 

Beıiktat Hilal - Taı zan 
Etuval - Kors1 n 

~ak~a .olan B~~galeh .> şn~~.s. ~vkif e- Atlatıla d . k kütüphanesinde mahfuz olan bir vesika! .st t:S • ..,eruıtedeyı temsıllerl 
dılmıştır. l\Iezkur şahıslar ikı ıla beşse fl enız azası ya göre Petro ile b' k kada{lt tn.1 Bu akşam saııt 
n~ arasında tehalüf eden muhtelif ha- Nevyork, 4 (A. A.) - Aleutien ada- gilterede bulundukl ır aç ar sabah: 21 buçukta ISTAHBUL BELEDiYESi 
l>ıs cezalarına rnahku molmuşlardır. larının ~enu.?u garbisin de batm~k ~ze- kahvaltısı olarak bi:r;a~:n::yun, biri ~~~ t~ ~~ 

d' b, j re oldugu dun akşam haber verilmış o- yarım kuzu, 15 Piliç ve kaz ve elli yu.1 \1 EL Q 
L avana a zr acza lan Japon bandıralı Seyo. Maru vapu- murta '\:emişlerdı' A . .. .. ··g·ıe ye-

• • • .J • ynı gunun o 
1 .. ııavana, 4 (A. A.)- Amerika vis kon- ru~un 40 kışıden_ ıb~ret .olan tayfa~ı meğinde bunlar bir koyun, bir kuzu, bel 

suiünün zevdesi ~.rs. . Jackson, deniz ~hıhona - Maru ısmındekı Japon gemı- şer parça dana eti, 14 tavuk, 14 tavşan 3 Perde 1 
kenarına kayalık uzerınde bulunmak- sı tarafından kurtarılmıştır. yemişler ve bir fıçı kadar şarap içmiş- 1 12 tablo 

ta iken ~iddetli bir rüzgar tarafından Moskovada bz·r azz'l lerdi. Yazan: 1111 
denize atılmıştır. Deniz, köpek balıkla- H. Be, nstein 

Franaız - Namus kurbanı 

Majik - RekAret koncesi 
Melek - Lôlfen bir cango 
Sık - Uçan donanma 

Süreyya Kadıköy- Demir m:ıske W 

Hale - ( Üaküdar ıTarzan (Yeni) ~ - -- -

Roınanyada casuslar 

tevkif ediliyor m 
l'r ile dolu idi. EV\'elıl kocası ve sonra Moskova, 4 (A. A.) - Sovyet merke- F d llljljH 
başka bir amerikan vis konsüHi mumai- ~icra komitesi halk komiserler! m.ecli- • ran sa a Btt ıtltşam ıit'n'i'f~m&lı-H:ı:•tb~iftana "'bi·- !. 1~Y~ayı kurtarmak üzere denize dalmışıri reisini vazifesinden azl~ karar ver-
lar sa da her üçü de dalgulr denizin i- miş ,.e riyasete münakalat 'komiser mu ... - Sırpça "Politika,, gazeteslliaeib Rb';! &;ı 
Çinde kaybolmuşlardtr. l\fağruklann im avini Sovlinof'u tayin etmiştir. Mektep kaçaklarzn1 !etlerde tenzi!At vardır. manyadaki casus teşkilatına mensup 0-

<ladına yetişmek istiyen ba5ka bir kon· p z · l . . d . d !anlardan şimdiye kadar 150 kişi tev-
Solos ta az daha ayni :ıkibete duça:r O· o ıs e musa eme ]a?} arma ve polis "VAK'T,, e abo .. l !. kif olunmuştur. Bunlardan 37 sinin 
acaktı. B. ombay, 4 (A. A.) - Birkaç aydan- yakafzyacak 

1 tahkikat muamelesi ikmal edilmiş ye 

B . t k berı galeyan hareketleri belirmeğe baş . • . ne o un uz 
ff ayyare 8Z8Sl Jamış olan Madhavour'cla ahali ile ba- Londra gazetelerının Porısten aldıkla ._ _____________ _.mahkemeye Yerilmişlerdir. 

:r Londra. 4 (A. A.) - Ham;-;gatc civa- zı kimseleri tevkif etmek istiyen poJis- rı .maJ.umata göre Frans~~~a~biye n_azın 
•nda bir tal'laya bu sabah lıir bomhnr- ler arasında bir çarpışma olmuştur. p 0 mılli Jandarmaya neşretıgı bır tamımde 
~tınan tayyaresi düşmüş ,.e tutuşmuş- Iisler, hallı:a meçle hücum etmişlerdir. mektep sa~!l~rı esnasında sokakta do· •••••••••••• 
llr. Tayyarenin içinde bulu'lan ;; l.ı~i- lki tarafın zayiatı 12 yaralıdan ibaret- laştıkları gorulen çocukların derhal tev 

den ikisi ölmüştür. C çündi şahrs ta~·- tir. Bunların i~inde iki polis nefer var ~if edilmelerini ve k~ndilerile tahkikat 

Gazi 
:Ya.reden tam vaktinde atlam;ı :a muvaf dır. Vak'a mahalline takviye müfrezele terasını emretmekte~ır.' .. 
fa~ olmuş ise de '\'Ücudunun bfrco!~ yer ri gönderilmesi üzerine sükün avdet et- Jandarmalar bugıbı çocuklara nıçın 
lerın::Ien yaralanmıştır. · . t • dolaştıklarını sorduktan sonra bunla· 
"'"" mış ır. d b'ld' 

IJllllQ lllU llllllUU 1:1 Ull llll'11111 llllllllllllll'lll lllll 1 1tNlllllllllHlllWllllllllllUlllllllllllllUlllllllllflllllfUlllHlllWJlllllllltllltlflllllUlllUllıtrtllllUtllttJlllfOllJBllllfillfllltttftUllltH rJft vaziyetini kuınan anlarına ( ıre• 

81• b •• •• k d d• w b• b .. .. k cek, kumandan çocuğun mektepten kaç r uyu a am ıger ır uyu tığına kanaat getirirse ÇOCUk isticVPp e 

ı .. · avsı·f eder ?. dilerek ailesine te~lim ediJ~cek ~~ al~y-
aaamı nas.. hinde yapılan talubat marıf mufettış· 

·üyorsunuz ki iki parmağımız açıkta liğine bildirilecektir. 
'..ialdı.,, 

Bernard Şov bundan sonra şu şekil 
de devam etmiştir: "Ben dinden fazla 
ilr.ıi severim. Çünkü din her meseleyi 
halleder, ilim yeni meseleler çıkarır. 

Ilim daima yanılır, fakat bu onun aley
hinde değildir, lehindedir. Niyüton, in
gilizdi, onun için düz hatlardan müte
şekkil bir cihan ihtira etmişti. Onun 
ke::fettiği cazibe kuvveti, müstekim hatı 
lan alarak iğiyordu. Dünya 300 sene bu 
na inandı. Ondan !'!Onra hayret verici 
bir hftdise oldu. Almanyada bir genç 
profesör çıktı ve "dikkat ederseniz ha
tanızı anlarsmız !,, dedi. Herkes ona i· 
Liraz etti, fakat neticede Niyütonun a-

llr ..>ernar r- ,.. lemi toplandı ve kayboldu. Ayınştayin. 
dr Of~r Avınstavin l. <l Lo vakıalarını ifade eden sözl~rle değil, 

ada b . ~ •. . . --• e n· ' •. 
iıo.ı ulunuyor. Onu bu sefer en cok ımınatının müterifelerHe uğraştı Ye on-
dur, ~de~ .zat, meşhur Ilernard Ş~v- lan zirüzebcr etti . ., 
hı.yn· ngıJız edip ve mütefekkiri .Ayı118.ı Bernard Şov, Bunu nıüteakıp maden 
Söyı 1 t~ltdim eden nut!rnndn su sözJe;.i ı.myu He dolu kadehini kaldırmış, "en 

eınıştir: ~ büyük muasırımrzrn sıhhatı ve uzun ya 

·İd~·~!Yük adamlar iki ccşittir. Bir çe- şa~~sı için,, kelimeJerile kadehini iç
hiler ciharatorlukl:ır tesis ederl<'r, öte- mıştır. 
Itti., ... r· . anlar Yaratırlar. Bu al<samki oh Uf 1 t ..... ırırn· ., . ~ '}r ı 

ız ı tınci ce;;ittir < • • • • 
"2:>co • . • • 

ları dij .~ene ıçmdc gelen büyü!. adam- Ilirkac gün mukaddem gene bir sırp-
la say~~~eli~. Il~nı~.rı parmaklarımız lı asker 2s kişi için hazırlana:"n yemeği 
1aınyos, n:ıumkundur. Fisngor. Bat- yalnız başına yemişti. Bu had~e en meş 
Gaııile, NArısto, Kope:-:::•·uı:ı. Kepler, bur oburların hatı~·lanmalaı na vesile 

lyuton ve Ayınştayintl:r. Gö- teşkil etti Bunların ba~ında . meşhur 

Bir Japon prensi 
Şehirimize gelecek, velioh

tın geleceği asıl~ız 
Şimdiki Japon impr.atorunun 

biraderi ve müteveffa Mıkadonun 
üçüncü oğlu zevceıile ~i~li~te 
kanunusani ortasında .şebırımıze 
gelecek ve Ankaraya geçecektir. 

Japon veliab~ı?m yakında ı~· 
birimize gelecegı hakkında hır 
refikimizin verdiği haber bundan 
galettir. 

itizar 
6 T eşrinisanide gazetemizde 

intişar eden 101 kişile mülakat 
s~risi altındaki yazı1·a yanlışlıkla 
(Bir mürtekiple mülakat) serlav
hası konulmuıtur. Ürür diler , 

tashih ederiz. __ ..,. __ 
Kcmonıstlel" mahkemede 

Komünistlik tahrikatı ile maz 
nun olarak lıtanbul ve lzmirde 
yakalınanlar haklnndaki müs
tantik kararnarnesi yazılmıı , 
dava, ceza kanununun l 71 inci 
maddesine göre dün lstanbul 
ağ1r ce?.a mahkemesine veril-
mittir. 

Milletin O Büyük Mürşidi Diyor K .. ı . 

Bilbaso;a asri memleketlerde 
hissolunan cihanfümul bir ikti
sadi buhran vardır. Bu buh
ran tabiatile bizim memleke
timize de temas etmit ve 

ağırlığım bissettirmiıtir. 
Bu sıkıntı karıısmda emsal

siz tahribattan, dar ve kurak 
senelerden sonra vatanımızın 

gösterdiği hayatiyetle taham
mül ; ancak Türk milletinin 
bünyesindeki kudret ve B. M. 
Meclisinin tedbirlerindeki isa
betle izah olunabilir. Seneler
denberi alman tedbirlere önü

müzdeki sene daha geni, mik· 
yasta ihtiyaç vardır. Gayet 
tasarrufkarane bir idare tarzı 
resmi ve hususi bütün mua
melıitımıza bakim oimak la
zımdır. 

- 1. 11. 930 nutuklarından-

Büyük Gazinin işaret ettiii 
tasarruf yolunda muvaffak ol
m a k i ç in en kolay vasıta 
TASARRUF KUMBARAlarıdır. 

TÜRKİYE tş BANKASI 
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ı1aretler: 

Meıhur dosyalar ! 
Ah şu dosyalar, meşhur dosyalar bir 

açılsa. neler, neler meydana çıkacak
Fakat ne oldu bir türlü meydana çıka
mı) or. Ta ına, ta ına bitmiyen bu dos· 
yalarda kim bilir ne ahlar, ne feryatlar 
gizlidir? 

Ba do ) aların içinde yeşil sanfın 

parçru ı, sancakı şerifin alemi, mest ve 
pabuç, mi \ak, dü§ük çene, müzevir su· 
rat, manikürlü tırnak bir heybeye tıkı· 
br gibi bu do )aların içine yan yana 
yerleştirilmiMtir muhakkak. 

Kim bilir belki, alacakheından da· 
)ak ) i)en Serbes fırka mutemedinin 
başına sardıgı bez, lzmirde ölen çocu· 
ğun kanlı gömleği ~hir meclisine aza 
olamıyan hanımlann gözyaşlannı sil
dıkleri cici mendlller de bu heybenin 
öbür gözüne tıkı~trnlmıstır. Ben böyle 
z. nnecli) orum. 

Fakat gün geçtikçe bu zamanda ,üp
h • c dustum. l)iJ,.mekte de hakhyım. 

Çünkü: lider lzmire gitti lnhisar
lardan paı-a alanların gırtlaklarına sa· 
rılacagım dedi ... Meclis açıldı. Tek bir 
söz Ö)lemedi .. Hatta o kadar ki, sene
lerce inhisar mecliooıinde kalan Ağa of· 
lunun boynuna bile sarılmadı. 
Ajaoğlu fırka teşekkül ettiği zaman, 

hükumeti teı-4kila tı esasiye kanununu 
bozmakla, onun hil.Uına hareket etmek 
le ittiham etti. Meclis açıldı, bakalım 
üstat neler SÖ) li)ecek dedik. 

O tat, • aracoğluna, kur ;>aptı •. 
Nerede o barut gibi sözler, nerede o 

te kilatr .sa iye kanununa hiyanet mad 
desi .. Hep i güme gitti. .. 

nir gün :r..orlanırsa liderin, on 'be 
musannifle kürsü\ e cıkarak: . ~ 

"- \'ah, \'ah dosyaların muhteviya
tını e\ de unutmusum deyip i in içinden 
çıknereceğini tahmin ediyorum ... 

Pasifler na&ıl faal olur? 

Mazileri meıkiik 
Teretimaalar ner ... • n• 

.ıka bula~orlar? 
Mazileri ıOpbeli prlldlih· 

den dolayı elleriDden •uikalan 
alınan baza terclmanlann na11ı.. 
tekrar •eaika elde ederek ter
cGmanhk yapbklan poü mlder
IOtnnOn nazan dikkatini celitet
miftir. Bu tercO•anlana tekrar 
naaal •eaika alabilclilderi iklaei 
ıube tarafındu tahlrfk edilmek
tedir. 

sıhhiyede 

HIFZISSIHHA lll:CL181 
Yeni kaaun maeibiace tetkil 

edilecek bıfuualalaa mediai lra· 
nupan meriyet tarihi olan 6 t..
rini~aniden itibaren faaliyete 

baıhyacaktar. MediM iftirak et· 
meai iham ıelea bir Mrbeet ta
bip ile bir eczaa laenlz intihap 
edilmedikleri cihetle meclia 
tqekkll etmif dejilclir. Sıll
bat ifleri mlkllrl Ali Riu S.1 
buglnlerde bu hu ... ta Yali BJe 
temu edecektir. 

DarOlfönunda 

DiVAN NE VAKiT 
TOPLANACAK? 

DulllfOnun diftnının henlb ne 

glinft içtimaa da•et edileceti 
maHim delildir. F akllteler cltha 
aeçtikleri di•aa aulannı emane
te bildirmitlerdir. Dartllflnun 
emini Muammer Rqit 8. rahat
aız oldup dbetle birkaç ıtncllr 
makamına ıelememittir. 

ller cemiyet i~inde pasif, her idare· 
u)u\eren bir kütle 'ardır. Bu kütle- Şark denıir yollannda 
~ok defa ihtilalle mevkii iktidara .,.ark demir yollan kumpaayuı ile a· 

"elen ve memleketlere ileri hamleleri mele araaında çıkan ihtillfm hallol• 
\eren kun·etlere ramolurlar. Çok defa narak işinden çıkanlan Çerknköy asta· 
ihtilal yapanlar bu pasif ku\Vete bel • Kimli afanm tekrar Tadf..U.. iade 
bağlar, ona itimat edf'•" l<'akat tarihte oldutunu dtin yau119bk. 
t :ı iflerin emrh al.ide a inandık· Klmil uta dtla akfa• arkadaflan· 

n bir şe) )oktur. .._. tealalntı arurada TUAfeei• alt-
Birkaç misal: Robespi) erin ölümün- rniş ve amele namına bir heyet direktö

den sonra pasifler jakobenliği bir bir rü ziyaretle teşekklir etmiftir. 
günde unuttular direktuann beyaz deh 
setine taraftar oldular. BEHiÇ B. 

Direktuardan sonra pasifler kon· Pette 1efirimiz Behiç B. 7ann ma
siill üğe ramoldular ,.e • apolyoa impa· halli memuriyetine lidecektir. 

ntorlu~un~- .. memnun oldu. Fakat Vranpl ıeldik· 
~> nı pa ıf kutle 1815 te apolyonun ten sonra. bir beyanname ne,retd. Ba 

yenne kıralı alkışladılar. be ed -Li _ı .... i d~-ı · ı-
yannam e - vaııuyewa a ~•• -

Pasif kütle 18.ı<J ihtilıilinde yine ya- toyordu. Kilise Ye Mili arazi ahipleri 
kasını kirala kaptırdı. ınalanna ..ıtip olaeaklanh .. Yut klJ· 

1 7:; te az daha elini gene kıra- lü kendiaine tabi• .. u.ı, olu arui
la vercekti, fakat kıral aptal çıktı. yi iade edecektL Artık, Ru)'adaJd yem 
Dunkil ihtilaller pasif kütleye tı bı- rejimin Vranreli memleketiadea koy. 
rakmazlar, ~nl~rı ihmal ederler, hatta mUI için propapndaya, fala• itil .. 
onları kendılerıne yar sanırlardı. ihtiyacı yokta pulfler llendlllklerhulea 

Her şey gibi inkılap )apanlarm da harekete seçtiler Vraapl •IAll k••· 
inkılapçılık ilmi, tekniği meydana çık- vetinden enel klyll tarafındu •Uinif 
tı. lnkılaplann bir sınıfa istinat etme- sUprUldU. 
mHi bir nazariye değil. bir hakikattir. TUrk lakıllbı Türk UylW.la ku 
inkılap tekniğin bir neticesidir. talatana menfaatlerini lltmaye .... bir 

Bir misal: rejimdir. Onun elınharlyet namma fa-
'rangel ordu u, Kırıma ~ıktığı za.

1

al olması i~n ou par, Ye nar ftt'm• 
man, halk itiyatlarını hatırladı. Çarı, mesi lazımdır. 
hayı, papası bir arada seyretti ve 8. •· 

.. Valrıt,, ın TelrllraJı ' J 

Şehir tiyatrosu Ad•H;kmet B. o Bulmaca 0 
S•kiz ourup müraoıat •ttı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
lO 

1
1 

Şehir tiyatrosunun Tepebaıın· Müddeı umun- 1 Kenan Beyden 
da yapılma•• belediyece kat'i 8,000 kü•ür lıre tazminat 1 A A A A y 
1arette kararlaftlnlmııtır. lnpat iıtıyor 2 AR i S I T W D U D U 

l 3 iMANliiiiHAŞ iN içia mlracaat eden gurup ar Sabık müstantik, Bandırma ağır ceza ı!l!J 
sekize baliğ olmuflur. Alman mahkemesi reisi Hikmet B. dün lstan· 4 A S A P ~ G tiJ T E L A 
prupuaun bazarbyacaiı proje ma· bul dördüncü hukuk mahkemesi reisli.I 5 '.i: N .. ~ A 9' .!f. N [l N 
yı•ta bitecek Ye İDfaat için der· fine bir istida nrmif,. müddei umumi 6 AT ~ G A R B O • B . İ 
bal bir m6aakaaa açılacaktır. Kenan B. aleyhine tazminat da,·ası aç· 7 S :i, H (il • B • ı. P &, S 

mıştır. 8 A D A T L1J O • S A i T 
""car•~ Aleminde 

Çimento fi atları 
11uıret °"4aı p•halılık 
lualclıında dtJn t•brtka

t.Srlerl dinledi 
Bazı çlmentO fabrikatörlerinin birle· 

şip bir türiist tetkll etdklcrinl yazmış ''c 
fiıdann rereffüne mini olmak üzere 
ticaret odalının telkikıtlı meşgul Oldu· 
11ınu, fabrikatörlere bir mekrup ıondc· 
rerelc kendilerini lçdmu davet ettiğini 

haber nnnlŞtit. 
fabrikatörler evveli odanın bu da

vetine icabet etmtmltlersede nihayet dun 
ikici bir davet üaerine gelerek toplan
mışlardır. 

ncıret oduı erklnı bunların içti· 
maını riyaset etmiş \'e hrr fıbrikatorü 
ayn ayn dinleyerek meseleyi tetkik et· 
mJftlr. 

Fabrika yhlpleri amele ücretlerinin 
fızlalı1tnı ve istihsal masrafını ileri süre· 
rek maliyet fıyabnın yüksek olduğunu 
bil dirmelı: istemişlerse de oda bunu pek. 
maimi bulmamış Ye esaslı tetlclkıtı de· 
vam etmete karar vermiştir. 

Bir dolandırıcı 
Tioıw-et oda11 namına 6teyt, 

berlri dolandırıyor 
Son hafta içinde meşhur bir dolan· 

chnca tthrimls ticaret oda11na mutıllıt 

olmat " uatahkla ywlnız ticaret ve •· 
nayi tellmelet 1 olcunan bir mühür bz
dtnp ötekini berikini dolıncbrmıata bq
lımıfbr. Bu sahtekar evveli gözüne kes· 
tirditi maesseslere telefon etmekte ve 
nazik bir ... ıe: - .... ..,..t O-. kltiblumuml-
siyim_ Mecmuamıza muhterem müesse· 
senizin ıbune olmuaııı rica ederin. Bu
nun ileride lize btlytik yardımı dolra
n•ca lı nr» diyerek bir az IOnra oda me· 
murlırındın birisinin kendilerini ziyaret 
edecelinl haber nrnuıktedlr. 

Meçhul dolandıncı filhakika bir az 
sorın muntazam batlıklı kttıtlarlı tele
fon etdlf yerlere müracaat edip mevhum 
mecmaı11 için para almıştır. 

Sabteklr tahls bu surede bir çok 
ticarethaneleri ve Kibar Ali. Jan gron· 
berg. Alemdar sıhhat yurdu müessesele· 
rini dolandırmıt fakat blru sonra iş &n· 

l&fllmıştır. 
Oda bunun berine tahkikatı baş1ı

m1f ve mtbmat Asım isminde tanınnış 
bir dolandmcıdan filphlcnditini polise 
bildirmltti r. 

TOTON MAHSULÜ 

Hikmet B. Kenan B. in yanlış ihbar 9 R U Ş E N !IJ P A R S A 
ve şahadeti sebebile beş ay açıkta kal· 1 A O i L ıiJ B 1 i S E N 
dıtını, memuriyetinin tahviline Kenan y U N A N f S T A N 
beyin sebebiyet verditini kaydederek a· l llm..ilıııııiııi.İıııİıı._iııııııır .. ____ ... 
çıkta kaldığı müddet zarfında pederi
ni, validesini tedavi ettiremediğini, bu 
yüzden ikisinin de biribirini müteakıp 
irtihal ettiklerini, çocuklarının tedris 
ücretini veremedffi için mektebi terke 
mecbur kaldıklannı ileri sürmektedir. 
Netice olarak madt ve manevi zarara 
uğradığı noktasından Kenan Beyden 
8.762 lira elli kuruş istemektedir. 

Mahkeme azasından Sakıp B. tahki· 
kat hakimi ta);n olunmuftur. lstidanın 
bir sureti Kenan beye teblii olunmak 

DanlciJ bulmac•mızın 
halledilmıı şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

fil Jlı ,~ l!!J lll ~ 
liJ :11 

üzeredir. 9 
Hikmet B. 8,762 lira elli kuruşun 7, Hl 

000 lirasını manevi zarar olarak 600 Iİ· 

rasını memuriyet naklinden 7:-,0 lirasını 1 ll...;...iıiiiliı_iiiii._llİi._ .... _ _. 
dava naklinden, 412,5 llruını noksan 
maaş aldığından dolayı talep ediyor. 

Vlllyette 
CAMI KAPILARI GECELERi 

KAPATILACAK 

Son gDnlerde camilerde hır· 
aızhklann artbğı dikkati celbet
mİf, Yilayet buna mani olmak 

için bazı tedbirler ahnmııtır. Bu 
cOmleden olarak cami kapıları· 
nm yat•• namazını mllteakip 
kapatılm&lan allkadarlara bildi· 

rilmiftir. 
TAŞINACAK DAİRELER 

Villyette bulunan mecliı ka
lemi yakında belediye binamna 
tq1aacak ye kalem ocluı 'Yillyet 

maiyet memurlarına tabıiı edi·. 
lecektir. 

Emin&n6 kaJIDakamhtı da ya· 
kında Defterdarlık binaaındaki 
tal! mObadele konıiayonu daire· 

9'ne nakledilecektir. 

VALi B. HASTA 

Vali Muhittin Beyin rahatsız· 

biı de•am etmektedir. 

maarıtte 

M1t.arif Vekaleti 

Bugankd bulmacamız. 
Soldan sağa ve yukardan aptı: 

ı - Hatııla (2). nota (2) 
2 - Monupol (7) 
3 - Son detil (3), Bulg rstında bir 

~ehlr (S) 
4 == Yıkınn (5), bir cins ~ >k• (5) 
5 - . 
6 - ÇmK!rak (3), en detil (3) nihayet 

(3) 
7-. 
8 - Yazan (5), bir asalet unvanı ll) 
9 - o, un (S), ıırnı şey (J} 

10 - nlhls an (7) 
ı ı - Fa'nın ıksı (2l. nota < 

Evkafta 
MEDRESELER EVKAFA 

DEVREDiLECEK 
BnyOk medruelerin ıelecek 

.... e•kat iclareaine de•redilme
lcri teknrrür etmiştir. Bunlardan 
'taribi lnymeti olanlar muhafaza 
edilecek, diğerleri aablacaktar. 

Birinci ıulh hukuk hlkimlipdenı 
Fatih ulh birinci hukuk d3irtcinden 

Halit be) in $ehz:ıdeb:ışında Emin ·u· 
rettin Mahalle!:inde c~ki 4 }"eni 8, 10 
numaralı lh~an Ah Ef. konağında mul· 
ıı;a posta ve telgraf nuı:ın merhum Hı· 
san Ali l:f. \'eresesinden oğlu Sait 'e 
kızı ~:mine ,.e torunlın , ıdrettln ,., 
Nurullah ve Muazzez 'e Niliıfer hınım 
ve be\·ler ale\ hı ne ikame e~ lcd ği tulel 
şu}'U davası tizerlne mumaileyhlerin el· 
Ye,·m ikametgAhlınnın meçhul bulundu· 

Mıuallimlnln teka6tUl611 iu kalender ağ~ mahallesinin he' ed 
luakldnda tetklk•i J'llPIJ'Or ıhti) rıriycsinden muta ilmuhaherdc :ı:tlc· 

redllmiş olmasını b naen mahL.emec• 
Maarif Veklleti muallimlerin bir av müddetle ilAn ,e teblignt icrasına 

tekalUIOğG meaeleai &zerinde karar. verilmiş ve mıhkem" 8· ı2.9aO 
tetkikata baılamııtır. bu huauata s11t ı t de talik k1lınmış olduğundan 

Bu sene tflriln mıhlaltl gayet bol ve fikrinden i8tifade edilmek Dzere ye'lfm ve vakti mezkOrda mahkemev• 
iyidir. Gelen malamata göre yalnız Gö- gclrnedikleri , eya taraflarından muııd· 
nana blitur gayet yüksek olmıt üzere DarOlfanun riyaziye mDderriıi dak bir vekil gondermcdikleri takdirde 
1000000 kilo rütün idrak edilmiş ve dün Hllanl Hamit B. Ankara1a da gıyaben muhıkemeyc deum olun c;ıp 
ticaret odu1na numune göndermiştir. vet edilmi9tir. ıl!nen tebli~ olunur. 

412 kadın itte bu kalabhta bakıyorlar- muavinleri, katip ve iki doktor otur- de kamaralara taksim edilmltler, 1ıııt 
dr. s-Js ve akindller. Pat rlbi dara- muş, ehemmiyetli bir mes'eleyi müzake orada idiler. Ne diye güverteden aoJ' 

[ --~= K~~~~~.n~s-:ı~.-~M~e~~~.ıe~kL8~ı ~~~ ] =:~:.: ::.".::~."ı'.'·:!:~~~r,y•~ ~r1!~.:-:c~1·~~!~~:~~:::~1ı~·~~t ~:::~~::.:~;:~.::;. ~:ı:~::r~:::; 
=-~ ~ ~ ~ '__ ~ ~ :~ ~-=--= rqtınyorlanlr. Kaptan hır sıgara yakarak duşun- ya çıkmak için belki usul budur!,. ... 

• • • celi düşünceli söylendi: yenler vardı. 
Yazanı Peter Bolt Birhld kaptanla iki muavini kadın- - 413 kadını teslim etmete mecbu- d' k d bö 1 --" 

~ d · d bl eeı.1-1. 1 Çoğu ljim ıye a ar ye an• yv• Kara yala§ ,>avaş a amakılh farke- 412 kadınm 412 sı e ua •• .,.. lara dotra pldller. On an takip eden ruz. Halbuki gemide ancak 412 kadın 
1 

k şl d M lek ti•,.. 
diJmej'e başladı. Kadınlann çoğunun idi. Öteye beriye kotuyorlar, klPt§t. ...... derhal kat1 .. ırler TerdL Ka- nr. Klmbilir neler söyliyeceklerdi. cu u yapmamı ar 1' em • rl#' 
da gözleri sağlamdı. Çok uzaklan vu- den sarkarak re•inin etrafma Mrika dınlar derbl kamaralanna rideeekler, Muhatapları itiraz elitler: d~~ birinci defa_ olarak aynhyorl~-' 
za~I~ gör~yorlardı. B~nalar, afaçlar sandallara bakıyorlardL ptrrlmea,.a kadar dıpn çıkmıyacak- _ Niçin? bizim ne suçumuz var? Bö:le fırtınalı hır han ke~dllerhl atf 
aeçılınce hırçoklan sevınçle batmlrlar. Şehir artık rkleri laünde taWI ee- lardı. - 8aylerler, çok şey söylerler. Ka· salam buralara kadar getiren. ~p -
iyi göremiyenler bunlardan izahat isti- ••eti ile bellnalfti. BYler ıe..P 0 ka- ın lwlm apkı Mr ko)'lln sirüıil ai· zayı niçin vaktinde bertaraf edemedi· itimat edemiyorlardı. O.fil mı kı -
yorlardı. tlar yttıu.ek ve blytlk dettldL raat bi M -re itaat ettiler. K.a .. ralanaa nlz derler. Bayılan kadını niçin karta- direlinde memleketlerinin bayrajl. ,_. 

Derhal bir münakqadır bqladr. ilk tah•in ol•ndatu pw bir taln• ıinlDer. Ka•ılar arkalanndu Wrer bi- ramadınız, derler. gillz hayratı vardı. Şa halde hali .r 
ETier küçük, alçak damlı, fakir man- kalUbelerden ibaret dtitldiler. Zat.- rer u.all dikkat w illti,.at ile kilitlen - Fakat ölüm bu. Ölümün önüne ıe tanlannda demektiler. Fakat .,.,_,,,, 
zarah idiler. Acaba hangi şehirdi ha? bu ın•eıe fimdi artık onlan ı,..ı dl çllemez ki... Yann ne olacaklardı, nasıl bir :,..wr 
Ama canım arada daha hayli mesafe etmiyordu. 412 kadını '"8 dakllra4a dl- Hudaci• demir atbiı liman Fri- - e ise- • e söylesek boş. lyiai te gireceklerdi? 
vardı. Belki onlara öyle geliyordu. Ha- şünd6rm teJ, •lana hekl .. lklerl. ... mentldL Ge•ide tahliye iti yolcular ha mi tehlikenin önünü daha en·el alma- 412 kadın, şaltkalannı, eldinnl•,...ı 
ldkatte hepsi büyüktüler. lann ist.dllderl ~ Mahltln bqka i- riç ol.ak ~re bitmiftl. Fakat thuaf 

1 
tıyız. Şurada içinde 413 numara bulu- giymiş, oturduk lan sandık .. pak# 

Hastinı artık limana gelmişti. Jrili <li. 49 gindir, ıe•i7e bladikleri dakika clelfl •i içen ıirip çıkmak yasaktı. nan bir kutu ,·ar. .. tü d b 1 d" U ü 1 -11.-ı' 
d 't'ba h t, ıı.. 1 ... h ... Gii -'-d • . .. . us n e un an uş n yor ar,~ ufaklı bir sürü ka,,·ık creminin etrafını na ı 1 ren, er saa ner • sa kafa· H .. de ka1. • ıureıte. ve.ne en ILf8CI Salondakıler gostenlen kutuya bak k 

1 
d y 1 ~ "' k d"-- . ,,., l'k htı onu uyor ar ı. ann ne o a J. sardılar. Bir istimbot •hhiye ve güm- lanndan ÇI mı7&11 ..,....ce.. ..,U.tle u,.ıar kilitli ıdL vete ı vapura n • tılar. Kaptan başmuçoya emretti: • . . . . ., HU r 

rlk memurlannı getirdi. Güverte üze- rlnln nihayeti yülllftlk~ ~ ..... ra,W• merdiven de. kal.~rn~mı~b. - Mösyö Smit bir numara çekin. ~asıl hır ~azı,>e~ gıreceklerdi. .-,.. 
rinde Hastingi rıhtıma )anaştırmaia fazlalaşan endife- .Afatı4a, nhbmda, ff9ız guçsüz bın- Başmuso kutudan dörde bükülmüş n buna müspet hır cevap vere~,, 
~lışan kaptanın manevra emirleri du- Kork•dan böyl7e11 shlerl nlatı .. lerce ldti lallA sözlerini gemiye dikmiş küçük bir kitrt çıkardı. Y oba başlarına bir felaket pi t' 
yaluyor, kayıklardan yükselen ince ve dlkilm~ Gemi artık yu ... ak &sere bakıyorlar, INaiınyorlardı. - Numara 68. bunu hissetmesinler diye mi onlatl 
kalın sesler hunlara kan"'rak alelaca- idi. Yüzlerce kltidea miirekkep bi~ ka- • • • • • • maralara kaptmııtılar~ 
ip Wr stirültü llmale getlri70rlanh. labalrk ftpana .,,...tJwft. Olllar, Huüqia bö7ük aaloaaada kaıtan, Kadınlar küçük küçük ıruJNLI' halin {Mabtuli _,) 
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mülikat . . .. 
bir hicret 

;\ lerkez acentesi: Galata l\:öpril başında 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

\1ühOrdar zade hanı alunda TeJ.lst.2740 ,1 

Almanyada tütün 
tiftik piyasası -

ve 

Eğlenceli ve hazin 
- 46 - skenderiye sürat Berlindc bulunan Türk Ticaret Oda-ı Ham tütün piyasası bütün bun1ara 

Anlata.Jl Hbim B. kardeşimdir: dir. Hepsi bir ağızc" -Onuşuyor. Hep· J:Z neşr idup matbaamıza gönderdiği biri rağmen müsait bir cephe nrzetmel,te-
Çoktanberi poker oynamamıştım. si avaz :ıvaz bağırıyor. Kim dinliyor? pOSt8SI l'isalede Alnıanyada piyasaya dair mü- dir. Son haftalar zarfında Hnmburg 

Hem taliimi denemek, hem Zambak Ha Bilmem. I E 7 /ıim ı·e faydalı maliınıat verilmektedir. da mü:ıayedeler olmamı.·tır. Sermayele 

f d •. 1 teşerru''f etmek •"cı"n tel ( GE) vTaep:rruı·n·15801• 'Ru malümatı iktibas ediyoruz: ri nakiifi olan tütün tacirlerinin pi~a-nrme en ı ı e e- Bu kadınlarda !Uç çekinmek yok. Y 
f t Cuma 10 da Hükümetçe tekarrür eden mali ısla- sadan çekilmi~ olduklarına ihtimal ,·e-onu aç ım: ~ Trende midirler, yatak odasında mı? 

- Maçka 101010. Umur)annda değil. Dikkat ettim: Ya· GaJata rıhtımından kalkarak hat meyanında tütün vergisinin tekrar rilmekte ve fabrikaların ihtiyaçlarını 
- Bunun, 7..am~~~ • b:- · cı bir dil konuşuyorlaı. KöC bir i cumartesi sabahı lzmire ve teşdit edileceği anlaşılmaktadır. Tadila tekrar alman piyasa ından tedarik e~-

.. - !ay, efend_ıc~gım, blizat sh, mi- dJl. Ama l.elimelerin üçte, dörtte 1 •• ri ı lzmirdcn saat 12 de kalkarak- tın şekli henüz mahlm değilse de bir temeği düşündükleri zaımolunmakta-
sınız. K~lunu.z Razı~. Afiyetiniz inşal- türkçe. Hem ne türkçe: Allah dudak.' . ıazartesi aaatlOda lskenderiyeye tütün inhisarı tesisinin menuubahs ol- dır. Son haftalar zarfında orta ve İ) i 
~~ Yenndedır? İlkm teşerrüf; çünkü l.ırı.nıZt, o mülevves türkçeden esirge.! varır. Çarıamba lıkenderi· ınadığı kafidir. nevi mahsuller ii:zerine bazı büyiik~e mu 
uç aydan beri çehrenize ve sözlerinize sin amı·n .' 1 Tütün mamulatı istihlakatı bu ene ameleler olmuştur. Fiatlar tezayüd(' 
-ıeh • yeden barcketJe lımire uğ· 

mu 8:55irim; ondan sonra ~n~ım var Yahudi türkçesi mi, frenk : . .;i k d b l geçen seneye nispetle azalmıştır. 1929! mütemayil olmakla beraber. son raporu 
mı, Yok mu bunu denemek ıstıyorum rıyara ogruca lstan u a ge· senesinde Almanyada istihlak edilen tü muzda b·ıtdı"rdı"klerimizden farklı deı"i-j]. 
lf"'-J b"J' ' . . mi ..• hasılı o rüzel dilimiz, o çirkin ağız o 
ue e ı ır miyim? larda kepaze olmuş... lir. tün mamulatının kıymeti nüfus başına dirler. 

Ne isabet olur? Lakin bu gece _ Sen Mari pis! ISKENDERIYEDEN aktar· 45,04 mark (perakende fiatları esas it-
yam~.n bir. po~erci. gelecek. Sizi sakm _ Sen.'Eıeı., ~depsiz, alçaks · ma PORTSAIT için de etya tihaz edilmiştir.) tutmuş iken 1930 se-
hal utmesın. 1 a hıç oynamayın, ha- _ Sen Raşel, kokmuş. kabul olunur. nesinin ilk nısfında ancak 20,68 marka Son haftalarda alman ham deri piya 
nımlarla görüşün, yahut büyük ihtiyat- ' baliğ olmu tur. Bu senenin ikinci nıs- "'alarmda mü"ait bir vaziyet müşahede 
l bekl lunlara, biraz daha ağır olmak üz- I h 'k' · fo fında dahi i tihHlkin bu derece olacağı edilmiştir. Bunun neticesi olarak fint-
a...z bakerimh. . . . re, bir keHme ilave edin. Kanlara yak- l'iluZOD 1 ıncı noswSI farzedilirse 1930 ~enesiinde Omum istih lar tahmine:n C:o 10 ni<:petinde vüksel-am anım hır hanımefendıdır; 1 t T .. k h't tt" s ı· P ' ~ 
kocaaı kazaskerdi, öldü. Gümüşsuyun- .a~ ımt ':; çc 

1 
ap e ım. e amımı (REŞITPAŞA) vapuru 6 takat nüfus. ~a~m~ 41•36 mark tu.tacnk mişlerdir. İşlenmiş deriler ise eski fi. 

da eskice bir evleri vardı. Orada poker ıı e e me e~: .. . tqrinisani Perıembe akşamı tır. Halhukı ıkıncı nısfında arfıyatrn ntlannı muhafaza etmektedirler. De-
oynanırdı, cemaat olurdu. Şimdi ise - Sen, sıgara Turkıyeden var?. Galata rıhtımından kalkarak daha ziy~de azalaca~ı zannediJiyor. Bir bağat maddelerine talepte dahi inkişaf 
çok terakki var. Maçka semtinde şaha- - V: -, :ıl. . . ~ok ~.abrıkalar n bılhassa. D!esdende- görülmemiştir. Geçen ay zarfında pala-
ne bir apartıman tutmuş, büyük bir Onlar~an tbtırı bir kırıttı, paketiLi lnebolu, Samsun, Ünye ki muesseselerden bazıları ıstıhdam ey- t t .11 .. 

1 
. d k 

zevk ile onu döşemiş, dayamış. Gelen !;:ı.>tr ve .:ığı ı. .. Fatıa, Ordu, Gireaun ledikleri amele ve memurların bir kıs- mu n rı 0 
uzer enn en pe · az m~a-

Ben ı-ok te~ekk T b Ri d . . k b . t• d k 1 mele olmuştur. 'Buna sebep kısmen ıh-
gelene. Her gece sabahlara kadar oyun - . 1; :. .ur y:ıpar sana. ra zon, ·ze, Hopaya gi e· mına ızın verme mec urıye ın e a • • 
<>ynanıyor, supe ediliyor. Salonlara gir - S~~ ner:.den gelıyorsunuz? cek ve dönüıte Pazar iskelesile mışlardır. "Haus .Neuerburg,. müessese racatçıların çekıngen _davranmaları •. ''e, 
di"imde adeta utandım. Be .. ·ler ve ha- - ~ız ge.ı:·oruz Galatadan, Beyoğ- sinin Hamburg • Vandsbeck'teki fahri- ilk safhada, rekoltemn bu sene cuz1 

a ~ Rize, Of, Trabzon, Polatbanc, ı ğ l d 
11nr.:ar pek yüksek. birinci sınıftan, ka~ında dahi mesai saatları tenzil edil- o aca ı yo un aki rivayetler üzerine, a-
benim gibi sünepe değil. - Biz ::;eliyoruz Ismirna (lzmir) Giresun, Ordu, Fatsa, Sam· miştir. Bu vaziyetin . ebepleri işsizlik lıc.ılann talep edilen yfik ek fiatıarı ö-

Liralar gidip geliyor. d. ~. sun, lneboluya uğrıyarak ge- ve parasızlıktır. Yakın bir zamanda de- dememeleridir. 
Küçük mikyasta bir 1\fario Sera... - Kaç kişisiniz? lecektir. ğişeceği dahi memul değildir. MENSUCAT MADDELERİ 

DEBAGAT MADDELER! 

Llkin ona nispetle gayet nezih. Bir ev - Bu trende? yoksa hepsi? Türkiye ve Bulgaristan ve Yunanis- Pamuk mamulaAtına talebı"n hiç ~-
.... B t d ' 10, 11 t"'•rinisani 930 kadınlara L<e: u.ı.onte Carlo'su. Zambak Hanımefendi - u ren e. -Y tan',ı~ !ütü~ fstihsalat. ve satışını~ ~an- memnuniyete şayan olmamasına ve 
&'tlfrini buJmufo Ortadaki kocaman Bu trende var eUi kişi. 12, 13 " ,, Erkeklere zfmı ıçın bırle~ceklerı yoJund?~ı rıva- Hindistan piyasasının hakiki l'aziyeti-
kumbaraya para atılıyor. Gecede 100- - Ya hepsi? Türkiye aeyriscfain idaresi y~tlerin sıhhatıne .burada p~k ıtımat ~- nin mahlmbulunmamasına rağmen ham 
200 - 300 - 500 lira bu! - Hepsi? lıcp.,i var birkaç bin. mtitekaidin eytam ve eramili- dılmemekte ve planın tatbıkrnın kabıl k IU d l"h .. h d 

Ikr:n . izaz i!<ıteC:iğiniz kadar: Dört - Nereye gidi: ~ r--nuz? nin teırinievvel 930 maaılan oJmıyacağı zannolunmaktadır. Burada pamu mamu ~n a sa a .muşa .. e e 
1- l iki 1 d p 1 S "Ak. bl b'l k' k •- .. k t••t·· 1 . f' ti edilmekte olup fıatların tedrıcen yukse 
-~me sa on; s n e oyun oynanıyor, - o onyaya. onra, • .,, m, :: ı - blllda muharrer o-ünlerde ve· ı anaaK gore, sar u un erı ıa a- . .. . d 

tiçUncüsünde laf ediliyor; dördüncüsü mez. Bizim çavuş bilir. Belki Amerika- 0 nnın teenzzülünü~ sebebi cihan piyasa leceğı umıt olunmakta ır. 
de biife. Büfede hesap soran yok. LA· da:' Belki Aarabistanda? riJecektir. sın da hemen bilumum ham maddelerin Ko1onfyal emtiasından birinci sınıf 
kin onun da bir ku.r.barası var. - Çavuş kim, nerede? ucuzlasma51t ve fazla istihsalat ile Ro- )'Unlere ve bilhassa bunların eyi yıkan-

Yemek odasının duvarlarında resim - Çavuş Gak.tada, onun karde{lf Po- Ferah sinemada manya: Yugoslavya, Çin, Japonya, Ce- mışlanna talep fazla olup fiatlar bir 
Yok. Hep çiniler ve levhalar. Bunlardan lonyada- zayir ve Rusya gibi memleketlerin şark derece yükselmiştir. Kirli yünlere alıi-
hirinin üstünde ne yazılı? tahmin bu- - • : isin Polonyaya gidiyoreun· · Yann ak~am hüyük müsamere tlyat- tütünle~ine muadil mahsulat yeti~tirip ka azdır. 
nrua: - Çünkim Türkiye çok proteksfyon ro, varyete, sinema ve iki büyük varye- ' ~rıet.m~ğe başlamalarıdır. Bundan başa TlFTlK YE ANADOLU YONLERl 

'Külli l1i'bin haram., yani her oyun yaptı, ama çok proteksiyon- te gelmiştir 
haramdır! Kocsaından kalmı~ Mes'ele _Anlamadım. · ka şark tlitünlerinin pek mütenevvi ol- Bunlara asla talep meYcut değildir. 

ad ğfl k d U w.ır:.· malan dolayısile muvafık fiatlar tes- Esasen şiddetle düşmüş olan fiatlar 
lhan a de • a ronun ~ ze 1

"'
1
• es- - Dur, bak, mösyö. Kolonya. pudra, 5 Teşrinisani 930 bitinin imkAnsız bulunduğundan mez- . .. · 

ktllfi. .cid_den yam. c.n partıler oynanı- boyamak idn dudaktan osey, konyak, 1 k ti d k. b .. k .. daha zıyade tenezzule meyyaldırler. 
Y B f d k kt B 3 

• B ı kQr memk elke erk ariasın a tıı k uguhn u Halı" hazır fiatları 1914 sene ine nispe-
hor. ır l~ eresı a .. o •. • .• a:. en . y~- krc _,döşin, tafta, çikolata ... bunlara go- orsa ar rekabet a aca O ursa ar ma SU• 

nı .sa.at kadar bu gur~lt~lu partını? V<' o (hükumet) yapar proteksiyon. lün nefasetini ıslaha ihtimam gösteril- har münasebetile beklenilen salah ma-
~Yrıne daldım, sonra laklaka etmek ı- Y:.:mruk (gümrük~ çok. Çünkim ister miyeceği bunun da revaca halel getir- har m~nase~~ile beklenil~n salah m.a-
çın o~ta odaya göçtüm. A ra: ·sın bu şeyler Türkiyede; gelmesin ı-Adıçtl 11.aoandı mesi ihtimalinden bahsedilmektedir. atteessüf muşahede edılmemektedır. 

Güze) bir cemiyet, bir cemaat! Laf <' rdan... Kamh :vo Yani piyasanın kanaatine göre, bir Filhakika muamelAt biraz çoğalmı a 
her hal~e kum~rdan daha iyi. Hanım- - Ey ize ne? / 1 lngiliz liraıı Kr. I03<J I030 tütün tröstü ihdasına bugünkü şerait da ancak pek aşağı fiatlar üzerinden 
la~." çogu da dılber. Bık hanımlar. He- - Artık biz olmaz 1'ür!dyede. .. T.L. mukıhfll 11°111 o,4 ı 2o o.•· 2 ve nziyet müsait değildir. cüz'i miktarda satışlar olmaktadır. 
le uç v~:a dö~düne ger!;ekten tutul- - Siz ithalat tüccarı mısınız? ·· • frank 1 ~ vı. 1~ J2. 
dum. Korpe hır ha· -- k ·· ı b" • . ' )2 9 l2 
h • 1• pe guze ır Bu dıh anlamıyordum. Öteden bir ~ Jıc,2v !138,'lO 
anır' olsa olsa '-"İrmı· b"'slı"k · tecru''be· ·· 1 k d ·· · · t" D d" k. :>< "·ı ı: b" ••. " "":. , . guze a ın so7.e gırış ı. e ı ı: :<tıf4o ... 

dın ır erkek gıbı k~nut-u~ordu. Hanı ka- _ Fransızca bilir misiniz? s ,275 1 ~ ,;-:, TAClKISTAN: Baı.ımaçların yağma- 1924. 1925 tenberi iki misli olmuştur . 
lara mahs~s ~ır ~ekınme olur: işte _ Evet. t.:ı 30 <ıS ıo sı iJe harap olan 'I'icikistan 1926 - 1927 Zerolunan arazi 1927 • 192 de 347 bin 

:_nu zerrece bılmıyor. Serbest sövlüyor H 
1 

d h . . 1 b"l· • 11 ı 11,:-0 ı 17 5o ele milli iktr adiyntını inkişaf ettirme- hektar iken şimdi 45-1 bin hektardır. Pa 
.nen4i . k k ·ıı . . . - \,.,. eyse a a ıyı an aşa ı ırız . • Kuron ı~ ı~ ı:- ı;; 1"• 00 h kta d B 
ı ıın er ·e · mı ctınden bir hovarda Bi . t:. k . t f")d" ğe başlamıştır. Şimdi ziraat noktai na- nrnk zer'iyatı ttt, e r ır. u se-
ar ce . t• d zım ur ('emız çe re ı ır. .. • c:ııın~ ~ 33,SO !'~5 [lo 90 ·ı hl h 1 t t 

lllıye ı arasın a sandım. Sık ha- H d' ~b k 1 ' • "',
5 

• ,.6,2~ 1.arından harpten evvelki istihsalatını ne pamuk mı yon ru e ası a e-
nı111 .... l . .. - a ı, a a ım. N • Pr:ı:etı • '"'· • . 

~rvasız. yıce anladım ki erkek .. . . , • . • • Mart 1 )?,:ie 1 11 ,5l geçmiş bulunuyor. Pamuk zer'iyatı min edecektır. 
"e kadın taifeleri arasındak" f - Turkıye yerh san atlen hımaye M • zıotı 4 20,25 • z,1,2~ 130,000 hektardır yani geçen seneden Ommüderyanın suyu ile ir,·a n • 
rittikçe darnlıvor. 1 

mesa e ediyor. Orada y~J· tcıya ihtiyaç kalmı- " • rrogı'I 5 6(1.~o 9 rı9.~,. iki misli ve harpten evvelkinden dört ka için ameliyata hazıı·Janılmaktadır. 
- Ah o ne gÖzler di? yor. işte bunun için biz de hicret edi- to Ln Kanış ;~ 30 ;çiJo mısli fazladır. 1924 • 1925 te mekteplerin vaziyeti res-
- Oğlan ... bir yudum su! yo::-u:::. 1 1 tırt İtmı oınar l'1:: 

70 
10

: 
70 

Hububat zer'iyatı da inkişaf ediyor. mi idi. Şimdi ise 686 mektep ,.e 428 halk 
A111an beni r··· · '.rsızlıkla itharı et- A ~:amıyorum: siz kadınsınız. ·~- . Çervoneç Kuru$ Bu sene üç milyon (pod) tohum elde e- mektebi vardır. Hükumet bütçesi cüm-

~eYiniı: bu ı.özleri söyliyen. oğlanı halO:t tüccarı olabilmeniz aklıma gel- Nukut dilmiştir. Bu miktar hem Tacikistan huriyetin teşekkülünde 5,8 milyon rub-
ır •. ;. UJum suya benzeten hanımdır! miyor. Türkiye gümrük tarifelerini ı lmrıın ctngtıııı halkına hem de (Özbekistan) ın pamuk le idi şimdi ise 48,7 milyondur. 

t· :ı:e daha fazla tafsilat verem iyece- yüksclhr.iş. Size ne? ınotar (Amerlta) ziraatçilerine kafi geliyor. Sanayide de ()ZIJEKISTAN: Ozbeki tan saan~ ii 
b~lll. ~u bahsi ı;eçelim. Lakin 0 gece bir - ".. nhyamadınız. mösyö! i<> f<"rıınk [f'ransıa terakki vardır. Bir~ok fabril,alar inşa 1927 • 1928 de (36,102,000) ruble idi. 

l . Y _hır · eyahatinden bahsetti. Pek h ~ ~ Çok kan bir karı ilerden atıldı: 20 l.lret ( ltatyı edilmistir. Merkezi hükümette bir do- 1928 · 1929 da 70,453,000 ı uhleyi buldu. 
lr n. d . o ~·rınk llelçlk•] ~ 

...!':t Üf, bir müşahede. - Onlar söyliyemiyorlar, ben söy- 20 Drıbml [Yunan} kuma fabrikası ve ipek iplik ve konser- Pamuk tarak fabrikaları, yağ fabrikn-
Bu bey tütüncüdür. liyeyim: dedi ve girişti: 12<> 1-·rant lls\•lçrel j ve fabrikaları imaline çalışılmaktadır. ları. mazot fabrika lan gibi So'') et sa-

tet~~~ ~~anlarda Lehistan cümhuri- - Ti" •···;e çq: (naçiyonal) milli ol- ~or.evı Buı,arJ Hars müesseseleri çoğahyor. Beş altı nayii hu rakamda dahil değildir. Pet-
onaı utu_n ınhisarı ile işini uydurmuş. du. Yabancı eşya, mal istemiyor. Jfep ı f<"torln [FelemrntJ j sene evvel yalnız kfığıtta mukayyet beş rol sanayii büyük bir inkişaf i tidadı 

Part ı - ıoKuron [Çetosıovak] ·· · "d A 
.ık 1 er satıyor ,.e hunun iı-in sık yerli, hep yerli. Hatırlarım, eski zaman ] on mektep varken şimdi beş ) uz ıptı aı gö teriyor. Ziraatte de terakki meshut-

0 di ~ Sıhn~ A nısturya 
~ Yara gidi:·or. da, yirmi heş sene en·el, öyle değildi 1 Peıcta flspınyı mektt'p ve ondan fazla tali mektep mev tur. 920.000 hektar pamuk zeri,>ntı 

-.
14 

~ende, gene işleri için, yola çık- Şim.:i türkJer i~tiyorhır ki paraları 1 Rıyşmarlı(Almınyı]i cuttur. Beş sene e'·vel nakliyat yalnız 317.000 ton iplik hıisıl edeccktir ki ge-
ltt\ ve bir hafta Romanyada kaldık- J·· -!ilerinde kalsın. ı zıott lehlstın deve n merkeple olurdu. Şimdi payi- ~en seneye nispetle yüzde elli fazladır. 
ııe b~nra Lehista~n. gid~n adi bir tre- Eski de•. :rde ~ürkten. "?yle karılar, ı Prn,ö J\lıcarlstaa 1 taht olan Stalinabat ittihadın diğer Mektebe giden çocukların miktan 

nmi§. Onun hıkayesı: yoktu. H~p ıthalat .nalı ıdı: Rus' 'an. 0 Ley [Romanya) demiryollarrna bir demiryolu ile mer- 180,000 dı"r, Maarif ve sıhhi,,e bütçeleri 
- B" · • lO Dinar Yu,oslocy•l J 

lfkı k ır, iki saat yürüdükten sonra Ö· Romanyadan, Lehistandan. ı,imdi "oy- 1 <;e,·oneç Srvyet buttur. Birçok yollar açılmı~hr. Maa- tezyit edilmiştir. 
lar f •0~Partımanlardan sesler, şarkı- le karılar,. dı. yerli. Müşteri, yabancı 

911 
mafih bu sahada yapılacak §eY çoktur. 

te~'ı.tıyoru~. Fakat nece? Lehistanın "öyle kan" istemiyor; yerlisini isti:·,..r Altın Borsa !ili 
50 

9~~ TCRKlSTAN Tstanbul ıkioci icra dnirc~ind n: 
~tinde Turkçe şarkılar!." P:- !'ümeri yerli. un yerli. t:ikolata yer- ~~':!~1:~ hartcı 241 ~41 TÜRKMENiSTAN: Ron senelerde Mahcuz ve furuhtu mukarrer 

tı (ktcbur~n öte)·e gittim. Bir vagon ka li. kumaş yerli, "öyle k:ırı., lar yerli ' ,.,, Türkmen cümhuriyeti iktisadi, siyasi sandalye ve mermer maaasa 
İrili an dıyorum, kadın demiyorum). hep yerli. Para hiç dışarıya akr or. ,,_ ... • ""- • ·--··" ve hnrsi me\·kiini cok tak\'iye etmiştir. ve aaire 9 teırinisani 930 tarihine 
cu.'ııur~klı karılar. Çoğu açık sa~ık. Onun için bizimkiler ko t:·::tıarr krr- ''Öyle evler,, de almanca, yahudice, po- 1927 A 1928 istihsalatı 145,:J milyon rub- d f 12 d 

c.e tr" de va • k" 1 . 1 1 . müsa i pazar günü saat en 
ları d · ~· çır ın en c e. htıyar- dılar. Biz de muhacir olduk, gidiyoruz. lonezce ~ö!·lenemez, hep yerlice. le iken bu sene 16:>,;; milyon rubledir. 14 e kadar Sirkecide küçük 
duı:,.a8'k~ençlerı de. ~ayağıları da, ol- Türkler bize ekmek bırakmadı. Biz Bı"ze dediler ki olahm, verli o- Türkmenistanda petrol, kimya ve doku d 

:r '\r]an d ~ cskiıehir otelin e bilmüzayedc a .. _ ·hlA a. Türkleri se,·erdik. Ne ı-are? Bizi kon- ı·k· d'I" · d"" .. ma sanayii sahası gayet ,-asidir. Seferi ..... a ukat ••t d" :r ılalım: ,ı ın ı ımız onmuyor. t 1 d t ı· l 1 
rı ··iyo 1 mu ema ıyen şunla- solato trene koydu, hayvanat gibi geri- t b k k" d • . . . heyetler ch-a. ,.e barut madenleri bul- sa 1 acagın an 8 1P O an arın 

• r ardı: · · ·· d · y l" ....... şte ka a çe ·ır ebı yıye yıye mu- ı d ıı ı· h d t ı k"·k·· t yevm •e saatı· meıku~ rda mabal-ICabak k" . sın gerıye gon erıyor. er ıler çok be- muş ar rr. a ı azır a pe ro , u ur " 
sa111fıstığıçe ırdeği, çıtlembik, le" ,t>hi, cerikli. San'ati çarçabuk kavradılar. hacirler kafilesi Gnliçya arazisinde i- tuz ozoserit madenleri işleniyor. tinde hazır bulunacak memurine 
de111 B ' kavrulmuş fırtık, tuzlu ha- Di · 1 ;tırdılar. Biz dili oğrenememit- l:r:iyordu. Bu sene Aşkabat dokuma fabrikala- 930/1139 dosya numarasile mij. 

- unlar hep bize mahsus ,eyler- tik. Simdi heıısi "naı-iyonali- oldu. Celô.ı Nurı_ rı ilk mamuıa·ııru verdi. Amele mik''·n t ·ı l 
:s -. • - racaat arı ı in o unur. 

.. • Liret 
M • Hel;:a .. . 

Oratıırı .. • iL t-rank -. r.ev• 
M • Florin 

Orta iktısadl 
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r- - ~AVISI HER YERDE 6 KURU$ = "'"'ı ~ -
! MATBAA VE OAREHANE. 

ISTANBL"L Babıali. Anlı:au caddes•nde "VAKIT YURDU. 

, • , 1170 •DAJtf. ı~ur.ı U171 YAZI l~LERI l•anı VAKn f>o- llat"':._jl 
L 

Ek k E S d v k r:VAKITın:ı Emlak ve Evtam 
me , t, a eyag, ve erza ıKüçük il3.nla!:J bul şubesinden: 

bankası lstan-

fil Ü na kasası •: .. ::.::: .:-a~-;;.::: .~~.. Esas No. Movkis~:":,;"'!Ak 
• 

Teminat 
lira 

Deniz ticaret mektebi mübayaat komaiyonu riyasetinden: 
12500 kilo ekmek ve 6000 kilo koyun ve ıığır eti Te 1500 

kilo aadeyağı ve otuzyedi kalem muhtelif erzak Yesaire 13-11-930 ta
rihine mOsadif Perıembe günil ıaat onllçte ihaleleri icra edilmek üzere 
Ye kapalı zarf uaulile ayrı ayrı münakasaya konulmuttur. Taliplerin 
ıeraitlerini anlamak üzere Ortaköy caddesinde klin mektebe ve 
münakasaya iıtirak edeceklerin Istanbul iktisadi müe11eseler mu
haıebeciliiine tevdi edecekleri teminab muvakkate ve kanunu mah
susunda tarif edilen tekilde ihzar edilmiı teklif mektuplan ile 
yevm ve saatı mezkôrda mekt~pte mUteıekkil komsiyonu mahau
suna milracaatları. 

Emlak ve Evtam bankası Istanbul 
şubesınden: 

Eu~ No, 
15 

~anlık ba11e 
Mevki -.·e nevi 

Kandilli Vanikoy caddeıinde maa bahçe 1 No. lı kA
ıir hane 

Balada yazıh hane bedeli peıin veya mukaasatan tesviye edilmek 
iizere pazarlıkla satılacaktır. Iıtiraya talip olanların teminat akça .. 
lannı hamilen 26-11-930 ça~ıamba günü saat on altıda ıubemize 
miiracaatlan. 

Hava gedikli küçük zabit Ma
kinist mektebinin kaydıkabul 

şeraiti 
f - ikinci m' ddede yızılı şartlan haiz bulunanlann istida ve vesaiki lbıme 

930;~:-ıcsi ikinci te~rininin lincigünündtn itib•ren Yeşllköyde mektep müdürlüğüne 
lmiir.1coa.t eylemeleri ~zımdır. Istanbul haricinde bulunupta vaıiyetleri şeraiti duhule 
etevafok eden t:.ıliplerin dahi itbu vesaiki mektep müdürlüğüne irsal ile alacakları 
ce\'ab:ı göre h:ıreket eylemeleri icap eda. 

2 - Şutları ~unludıt: 

A - Tilrk olmak. 

B. - Taliplerin orta mektep ( !ise seklr:Jnet rınıf) tahsilini ikma1 etmlt ve as
gul Of11'edr yaşını bitirmı, ve azam1 yirmi "fıişınc!t "~HıaflW !tiifi:Hiır. 

.(.Ona mektep tahsilini ikmal edenlerle otU mektep tahsilinden yüksek tahsil 
görenler imtihanm; olarak kabul edili•ler.) 

Şehit, mal1l1, as!<er ve san 'atkAr evl!tlariyle ecnebi diline vakıf olanlar tercih 
edilirler. 

Mektep kadrosu orta mektep t bsilini ikmal edenlerle dolmadığı taktirde orta 
mektep tahsilinden dun t" hsil görenlerden uslu vecihle müsabaka ile alınır. 

C. - Tımussıhha bulunmak (mütahassısl<ırı um olan hastahane hey'eti sıhhiye 
raporu IAıımdır.) 

D. - Ahlikı mubut olmak ve hiç bir cürümle maznun veya mıhktm olmamak. 
E. - Mektebe kabul edilecek tılebeler gedikli küçüle zabitler hakkında ki 1001 

numaralı kanun mucibince mu-emele ~örürler. 
( !'ılektebi muvaffakıyetle ikmal edenler Hava kıtaat ve müessesatında (on iki) 

sene müddetle Hava gedıkli küçük zabiti olarak lfayi vazife edeceklerini taahhüt 
edeceklerdir. 

3 - Müddeti tahs;I iki sen~dlr. 
4-Kay~ükabul muamelesi J 5 · birinci ktnun - 930 tarihine kadar devam edecek 
ve bundan sonraki müracaatlar kııbul olunmıyacaktır. 

!5 - A~keri Pilot olmak ve askert nyyarecili~in diger jhtisas işlerinde kullanı· 
Jabilmek için ewela Hava gedikli küçük zabit makinist mektebini muvaffakıyetle 
i krrı al et!Jlek ~arttır. 

6 ~ Derslere ikinci kAnun Öid yetinde başlanır. 

A masya vilayetinden: 
l - Amasya-Havza yolunun 100+527-102+922 kilometreler 

:ı · nda 7447 lira 69 kuruş bedeli keşifli 1580,53 metre şose ta· 
ı .. atı esasi}·esi ve dört adet kapaklı menfez jn;ası 20·10-930 ta
r ı!nden 10-11·930 tarihine l<adar yirmi gün müddetle ve inşaat 
beş ayda ikmal olunmak üzere kapalı zarf usulüne tevfikan müna
kasaya vaz o~unmuştur. 

2 - ıha!e: müzayede ve münakasa kanunlarına muvafık bir şe
kilde icra o!unacaktır. 

Daha fazla izahat ve şeraiti ögrenmek isteyenler vilayet nana 
baş mühendisliğine, ıhale için de vilayet encümen ~alemine mUra

ilAn olunur. 

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

TAYYARE PiYANGOSU BILETiNi 
ALiNiZ. 

llüyiik ikramiye 45,000 
1 l • 1 ' 1 ı• ' ı,ı 1' 1 

1 1
1 ·ı· il 

lı '• r '1 ı 1' 1' ll'•ıl' j • ' ,' 1 : ! 1 'ı:I' ,.ıl;ı 
. lı . . . ' ' ', ' ı 1 ı 1. 1 ı' ' "' 111'' • 1 ' " " .l 1ııll 1 1'1' 1: '·ı'i ı.!ı,ı. ,' :: ·.il ' lıı:ı 1 ııı' it :ıı ıııı' 'ı 

: • 1 De/alık turu, 30 : 
: ~ •o • . "" . . ., . 
~ ,, • • 6$ : 
: 4 .. .. r$ : 
• • • ihtivaç kalmavın- : 
: cava kadar ( azamr 100 : : 1 O defa) il4n edil- • 
: mek üzere maltla : 
• • • 
• Abonelerimizln her OQ aylığt lçin : 
~ bir def al\ meccanen. : 
! < satırı p;eçeo il!ıılınıı fula •atın : 
• için S er kuru'Ş :ı:ammolunur. • : ......................... : 

~-

Gümrtilc komisyoncusu aranı· 

yor - Gümrük tarifesinin tatbikatını 
bihakkın bilen terbiyeli gümrükçü şirket 

çin aranıyor. Taliplerin 8 S. rümuzu 
ile lstanbul 75 n~maralı posta kutusuna 
müracaatları mercudur. (2) 

Para kazanmak ister misinir? 
Hanımlara beylere kolay bir iş işiniz ol
madığı umanlardan istifade edeceksiniz 
2 • 4 arasında müracaat Istanbul dör
düncu vakıf ban ·içinde unionkoltesri:ıt 
(5). 

Takıitle - Hanımlara beylere elbi· 
selik kumaşlar hanım[arı beylere hazır 

ismarlama elbiseler Paltolar mantolu 
mu~ambalar h~r nevi ayakkaplan lastikler 
soşonlar Istanbul dördüncü vakıfhan 
içinde Unionkoltesriat (5) 

Marsilya kiremitleri hakkında 

bir mütehassıs usta: - Plan 
tertip fabrika inşa eder. Keza her kire• 
mit fabrikasına elzem olan hususi mar
silya kiremitleri için zikzaklı rink biçi-

100 
226 
221 
228 
232 

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

» » Yeni sokak 12 numaralı arsa 

65.-
arsa 12. • 

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

Kumkap1 Baklalıkemaleddin mahallesi Küçük Langa 
sokağı 37.39 numaralı arsa 18. • 

237 Laleli Balabanağa Bozmacıhan sokağı 1 numaralı arsa 10. -
238 • » Çilingirler » 2 » » 27. -
242 Bakırköy Osmaniye karyesi Çobançeşme 17 No. 1ı arsa 5. -
246 » Sakızağacı Taşhan caddesi 12 No. lı arsa 45. -
247 Laleli eaiabanağa Derbent sokağı 3 No. lı arsa. 1~. -

Balitla yazılı emlak bedeli peşin tesviye edılmek şarttle 
bilmUzayede satdacağından talip olanlarm yevmi ihaleye müsadif 
15-11-930 cumartesi günü saat on altıda şubemize müracaatları 

~ -

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Kilo Cinsi erzak 
1000 Zeytinyağı 

300 Sade ,. 
2000 Pirinç 
4000 Faıulya 
3000 Nohut 

200 Şeker 
300 Sab,10 

1000 Soğan 

fmaretler ihtiyacı için balada mu'.ıarrer sekiz: ka1em erzak ayn 
ayrı aleni münakasaya konulmuştur. 12-11·930 Ç.uşamba günü aa· 
at on beıte ihalesi icra edilecektir. Talipler.n ~eraiti münakasayı 
anlamak Uzre herglln levazım idares·ne ve ihale günü encümene 
mUracaat1arı. 

M. M. V. sattn alım• heyetı Jandarma lmalAthanest 
ııanıarı il6nlı rı mi furunlar inşa eder. Adres Istanbul , .. _____________ .. 

19-24-29/10/930 da lmaJiyui 
ilin edilen yazhk melbusat me· 
yanındaki dolakların Tozluk ve 
Elblaenln 19480 ila 21760 olarak 
yaplmlacağı ilan olunur • 

Sirkeci Şabinpışa oteli Slıvko Şurkof (6) 

tı aranıyor - Sultanahmet şehit 
Mehmet Paşa medresesi 2 numarada 
Yusuf Kenan efendi okuyup yazması 

ml:hr. K~nı:!isihtı i' aramaktldır. A1· 

Halata talip çıkmadığından ve moto- 1 
rin yağına verilen fiyatlar haddı layi
kında görülmediğinden 5)11)930 Çar· 
fa.8\ba ıtınu saat • 418rt&e -puarlıklll 
alınacaktır. Taliplerin şartname v~ nü
munesini Fındıkhda Heyetimizde gör· 

kerliğini bidrmiştir. meleri ve ihale saatinden evvel teminat 

ifil~!~ ~mll 111-l~llm~ lariyle Heyetimizde hazır bulunmaları. 
1 Defterdarık llAnıariJ 

SATILIK-KiRALIK 
EV 

* * * lzmit ve civanndaki k,taatve mües-
sesatın ihtiyacı olan un kapalı zarfla 
münakasa va konmuştur, !halesi I 2· 11-930 
çarşamba ·günü aut 15 te lzmit a~kert 

KIRA LIK ODA No. 53. 
Mehmet Ali paşa hafll, l\a
raköy senelik kirası 6 >U li
ra kiralamak acık nrttı: ma Şişlide Kağıthane caddesin

de No. 138 sekiz oda banyo, 
havagazı, terkos, elektrik, te-
lefon ve kaloriferi ve altında 

da garajı vardır. Tünelde pas· 

tacı Lebonun yanında Cemı bey 
apartımanı 3 numraya müracaat 

telefon, Beyoğlu: 148 

Türk anonim el ektrik ~irlrcti 

l\1uhin1 ilan 
Silahtar ile Kurtulu' aras,nda 

yüksek tevetürlü bir havai hat 
teıis edilmiıtir. Bu battaber ne 
suretle olursa o!ıun temas 
etmek ölümfi intaç edeceği 
muhterem ahalinin ciddi nazarı 
dikkatine arzo~unur. 

Binaenaleyh, halkın direklere 
tırmanmak, teJlere uçurtma tak
mak ve tellerin mermbut bulun· 
duğu fincanları ( izo)lt6rleri) 
kırmaktan sakmması icap eder. 

Hatta yere dü~müt bile olsa, 
her hangi bir tele dokunnıek 
dahi ölümle neticelenen bir 
kazayı mucip olabileceğinden 
yine tehlikelidir. 

Bugünlerde hatta sureti kat'
iyede cereyan verileceği ve tec
rübeler yapılacağı cihetle timdi· 
den tellerde daimi surete cereyan 
mevcut farıedilmelidir. 

Binaenaleyh battı hasara 
uğaratacak ve cereyan itasını 

ıektedar eyleyecek her ha
reketin hukuku umumiyeyi füJal 
eden bir cürtım tetkil edeceği 
muhterem ahaliye ilin olunur. 

1'a.nbul 2·11·930 

satın alma komisonunda yapıl caktır. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere 
Fındıklıda heyetimize ve şartname al
mak ve tekliflerini vı:rmek üzere temi· 
natlarile mezkt'.ır komisyona müracaatları, 

• * • 
Merkez ihtiyacı için Haydarpa· 

,ada vagonda teslim edilmek farti· 
le be§ yüz ton lave marin kömürü 
kapalı zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 19/ 11/ 930 çarşamba 
günü aaat 15 te Ankarada m.- ?tez 
satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. Taliplerin şartname almak 
ve teklifnamelerini vermek üzre te
minatlarile mezkur komisyona mü
racaatlarr. 

• * * 
Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 

amamul!tındın sekiz bin metre haki el
biselik kumaş kapaf ı zarfla münakasa,·a 
konmuştur. !halesi 13· 11-930 perşembe 
glinü saat 14 te Ankarada merkez sa· 

, ~ 

16 Teşrinisaui ~30 pazar 
15 Dffterdarl 1ktn {ll-398) 
~ l\İBALIK A~lD.-\1\ VE 

iSKELE No. 17, Köpriiba
!'ı rtıP\ <laııı. lfor, ccı kara " . . . 
Melm:et nıalıallesi, luka-
paı ı 1000 ar~ııı terl·iin<le 
ahşap 3mlıal'la öu tar::ıfıntla 
180 metre nıurahl 1aı isk~Je 

3 seuc müdd(lt:c k ·rayi-4 
verilecektır. Seııelik k i ras ı 

180 l lira, kiralamak açık 
arllırrna 16 Teşrın iev,· el 
930 p3zar t 5 Oehenlar
lıkıa. (R-379) 

tın a J ma komisyon un da yapılacaktır. ...:;;:::::;;=::;;;;;;;::;;;..;;;;::;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;.;:::;;;ı~· 
Taliplerin ~artname almık ve tekliflerini ı 

1 
Zayller 

vermek üzere teminatlarile mezkôr ko· -
Türkl,·e I~ banknıından almış oldu-misyona müracaatlan. J 

4 .lj *' ğum 14476 numaralı tasarruf sandığı 
defterini kaybettim, Yeni sini alacağım<lan 

Çorumdaki kıta.atın on bir aylık eskisinin hükmü olmadığı il:\n olunur. 
ekmeıı.i, kapalı t.arfla münakasaya kon- ş k t 6

' Rüstempışa camisi başmüeızini e\ :e. 
muştur. ihalesi JO- J J ·930 pazartesi gü- Aıkert vesikamı zayi ettim. Yenisını 
nü !Bat ] :; tc Çorumda asker! satın alma al'ıcağımdan hükmü kalmadığı ilfo olu• 
komisyonunda yapılaktır. Samsun, Mcr-

z:ifon, Amasya askeri garnizonlarında ş:ırt· 
nımesi mc\·cuttur. Taliplerin şann:-me-
almak ve teklif1erini Yermrk üzere ihale 
saatinden evvel teminatlar ile Çorumdaki 
mezkOr komisyona müracnatları. 

Piyanko müdürlüğünden: 
Şartnamesi veçhile (254) top kuşe ka 

ğıdı satın alınacağından itaya talip o
lacaklarını pey akçeleri ile birlikte 5/11 
930 çarşamba günü saat 15 te piyngo 
müdürlüğünde müteşekkil tayyare mu 
ba.yaat komisyonuna miiracaatleri. 

nur. 
Develi Abdülkadir oğlu Neş"et 

Bayron Marıilya Ekspresi 
.Mnrsilva. J,kcnderiye ve Pireden bek· 

h nmckte ~lan lüks posta vapuru: Patri5 

l J, 10 te~rinisani per,embe günü tatıl 
11a· t onda Galata nhumından haraketle 
doğruca Pire ve Marsilyaya gidecektir. 
f ler ~ınıf yolcu için rahat ve muharıtı•1; 
me\kiler.. Emtiayı ticariye dahi kabil 
olunur. Umumt acenteleri Anognostopı.ı· 

los ve Siıkidis, Galata çinili Rıhum J-W' 
Telefon: Beyoğlu, 2612 _..1. 

Mes'ul Müdür: Refik AhJD'P"" 


