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Perfembe 

' ll~ay) 93 Teşrinisani ) ) O 

Haftalık ilavemizi 
müvezzilerden 

mutlaka isteyiniz 

Fırkalardan 
Ankara, 5 

Blok vücude 

Mürekkep Bir Milli Blok Teşkili Düşünü üyor 
mürekkep bir Milli ( Telefon ) Bazı siyasi mahafilde fırkalardan 

getirilmesinin düşünüldüğü haber verilmektedir. 

Cenevreye gidecek heyetimız 

Tevfik Rüştü B. ile arka
daşları hareket ettiler 

Gazete basmuharrirlerinin dönüste ' , 
M. Musolınıyi ziyaretlerı muhtemel 

Heyetimiz Sirkeci gannda 

intihap 
Meclis encümenle .. 
ri bu gün seçilecek 

Ankaca, S (Telefon) - M. 
Meclisi yarın (bugün) encümen 
intihaplarile meşgul olacaktır. 
Geçen seneye nazaran esaslı 
değitiklik yoktur. 

Edirne meb'uıu Şakir Beyin 
bütçe encümenine intihabı 
muhtemeldir. 

Mr. Klayn 
Amerika Ticaret 
müsteşarı Qcldi 

Amerika ticaret müsteşarı M. Klayn 
dün şehrimize gelmiştir. Kendisini, gar 
da Amerikan tüccarlar ve bir sefaret 
memuru karşılaşmıştır. Amerika tica
ret ataşesi esasen kendisini Sofyadan 
karşılamış ve refakat ediyordu. 

M. Klayn şehrimize dört sene evvel 
de gelmiştir. 

Halk Fırkasının T eşk,Jat 
Heyeti Dün Toplandı 
Bu ilk içtimaa Başvekil ismet 

Paşa riyaset etmiştir 

Ankara, S (Telefon) - Halk fırkası riyaset divanının göı

terdiii lüzum üzerine grup tarafından meçilen aza ile umumi 
merkez azası bugün 14 buçukta ismet Pı. aın riyaıetinde ilk 
içtimaını yapb. Muhtelif mevzular üzerinde aaz a6ylendi. Yeni 

teı ekkül olmak itibarile daha çok nasıl çahıılacağı noktaları 

müzakere edildi. T eşekknl, riyaset diYanına bağlı bir uzuT 

olduğuna; idare, teftit gibi bütün teıkilit iılerile umumi heyet 
ve grup idare heyetlerinden ayrıca meıgul olacağına gare 
heyet kendisine (T eıkillt heyeti) adını verdi. MOzakere beıe 

kadar ıürdü.Yann Meclis içtimaından ıoara gene toplanacak, 
teşkilAt işlerini müzakere ile beraber kendi çalııma tarz ve 
taksimatını kararlaıtıracaktır. Heyete intihap edilen Memduh 
Şevket B. gelmiıtir, burada kalacaktır. 

meseleler 
Bugün matbuata beyanatta buluna

cak olan M. Klayn şerefine öğleyin To· 
katlyan da Amerikan ticaret odası ta
rafından bu ziyafet verilecek, kendisi 
cuma günü Ankaraya gidecektir. M. 

Cene·Hc terki teslihat konferansın-ıdün saat 15,20 de Sirkeciden hareket Klayn Anka ada ticaret vekaletile te-
da Türkiyeyi temsil edecek olan heyet etti. masa girecektir. 

f JJAŞ/J1UHı1RRIRIMIZ . E.vvelce ~e h~ber verildiği gibi heye-

Muhtelit Mübadeledeki 

Bitaraf mubadele 
kararını teblig 

azası 

etti 
' 

Ba11r .. ulıarrı'rı'miz ll'~'ın ·t .. lJ tımız Tevfık Ruştü hey, Cevat paşa ve 
"" .. ~ '' " .·.sım . n . r· . . MU ü b d lahdid' ~ 1 ·ı l ı f d b l l arıs _,e ırımız n r ey en teşek-
ı ,es r ur on eransın a u un •.. 

1 
d' d 

m k .. d"" . / '· "'u e ıyor u. a · uzcre ı.ı: .ncvreye ıarer>et et ,.. . . 
. t" 11 , . . . lı 1 . Sıırt mebusu ve ıllılliyet başmuharri-

mış ır. Cl!Unu.ıarrırırmz yere.: sı•ı<:· . M h t s· b' 
reden, ncr~I.- a::imd ve ardette uğr~- . ·ı a mu .' ~ ı~as me _usu ve Akşam 
d ~ A 1 k tl . d •Jaşmuharrırı Necmeddın Sadık, Artvin 
ı9ı vrupu mem c ·e crm en gaze- , . . • 

f • t '·t l mebusu ve başmuharrırımız Mehmet 
emıze mun azaman met.: up c:r ı·e .. 

111a· 1 1 .. , /, ı· B l t Asım beylerle harıcıye muşavirlerin-
rıa e er gonc:.crcce.: ır. u me.: lif)· . • . • . . 

/ar /. 1 1 el 1 . . 1 len Suphı Zıya, rıyasetı cumhur serya-ve nıa ;a e er c ya nız sıyası ıau.. . . 
selerd b , d'/ . '· . ~erı Rusuhı beyler heyete refakat edi-en aıı8e ı mıyecer>, aynı za- d 
manda herkesi aldkadar edebüecek vor u. . .. .. 
tetkik ııe .. al d 1 d b l k Ce\·at paşadan gayrı butun bu zevat · muş ıe e er e u unaca ·• 
tır. Her /ıald (J'AKIT) b f tt dün sabah Ankaradan gelmişlerdi. 

c u ırsa an 1' f'k R .. t"' b H d d 
istifade ederek mulıterem karilerine .e~ ı .. ~-ş u ey a~· arpaşa a ken-
clinden geldiği kadar faidcli olmağa dısıle gornşen gazetecılere şu beyanat-
çalışacaktır. ta bulundu: 

[Alt tarafı 2 inci sayıfamızda] 

Şehir Meclisi Bugün 
Toplanıyor ilk Defa 

tL • Don H. F'· sında 1c.pfanın azalar , 
~hır ıne ı· · · 

llaat Uç b c ısının fırka gurupu dün Şehir meclisi bugün ikide eski cemi-
ti~aini uçukta fırka binasında ilk iç- yeti belediye salonunda toplanacaktır. 
latdan :;1P~ıştrr. l~timada kadın aza- BlR lSTlF A 
}f·· akıye, Latıfe Bekir s f' 
b 118tYin hanımları k k •

1 
a ıye Şehir meclisine Beyoğlundan intihap 

Ulunrnuşlardır V al~r ~-.:~:d~r hazrr edilen azadan elektrik şirketi şebeke 
Celseyi açrnış Y; . a 1 

1 
u 1 ın Bey başmühendisi Haşım B. istifa etmış ve 

Yet te · nı aza ara muvaffakı- · t'f bel .ı· • ı·w• .. d · 
k rnenni etm· t' B ıs ı asını e·ııye reıs ıgıne gon ermış· 

a İda ış ır. undan sonra fır tir 
Şa re heyeti reisi Husameddin p · . . . . . . . 

celseye riyaset t . ·t· a- Haşım beyın ıstıfası meclısın ılk cel-
c;:ı h e mış ır. . d k kt H . b . . ':ie ir rn 1. . . cesın e o unaca ır. aşım eyın yerı-

. · ec ısı sıyas t · .. •çın narn t .. . e 1 ;e encumenler ne en çok rey alan ihtiyat azadan Be-
rtııştır. Y:;n gosterılnıesı kararlaştml- yoğlu dördüncü noteri Mith?..t Cemal 
Stırette bi ız k~~ın azalar muhakkak bey ge~ecektir. Mithat (' :'ttal bey an-

rer encumene gı're ki d" k "k" .. t' . . . ce er ır. ca ı ·mcı ıç ımaına ıştırak edecektır. 

Müterakim kira 
fında karar 

bedelleri ıhtild
aleyhimizde 

Muhtelit mübadele komisyonu bita- Diğer heyet azalan, dün sabah 
raf azaları muterakim kiralara ait ha- milen şehrimize (»elmişlerdir. 
kem kararını dün Türk ve Yunan he- =:-- ·- -
yetlerine tebliğ etmiştir. 

Bu karara göre Türk hükQmeti 
Temmuz 930 dan sonra Yunan emll
kinden kira alamıyacak, Ankara iti1!f.ı 
tarihinde işgali altındaki bina1an iad,, 
edecektir. • ı 

Ayni zamanda eve1ce peşin alını'- ya
hut tatbikattaki müşkülat dolayısile 
derhal tahliye edemediği emlakin iade 
tarihine kadarki kira bedellerini geri 

Mr. Klayn \'ermek mecburiyetindedir. 

U' - 1 C 8 Bununla beraber 25 sayfalık olan ka nema enop • rann asıl metni bugün anlaşılacaktır. 
hakkındaki Dün akşam, ikinci murahhasımız Ne-

Nezle aşısı . . bil bey diğer azalarla geç vakte kadar 
beyanatını tekzıp edıyor kararı tetkik etmişlerdir. -

iki gün evelki bir akşam ga- Atina itilafnamesi esnasında U Tur- i!~=~;;~~===~~!l-
.ıetesi nezleye karşı aşı keıfedildi- kün tabiiyeti hakkrndaki ihtilafta~ ~I· Hukuk mektebı· 

• · · b'ld' · or bu aıı hakkında kan mesele de hakeme havale edılmışğını ı ırıy , 
Dr. Kemal Cenap Beye atfen tir. . k 

d Bugün, bitaraflarm bu husustakı .a· 
bazı miltalealar yazıyor u. rarlarrnı da bildirmeleri muhtemeldır. 

Diğer bütün arkadaşlarımızla Türk murahhas heyeti reisi Tevfik 
o:.•eraber bizim de iktibas ettiği- Kamil beyin bugün şehrimize gelmesi 
miz bu haber hakkında dün bekleniyor. 
Kemal Cenap Heyden bir mek-

Altıncı yıl d6niinmü miina· 
aebetile meraainı yapddı 

Ankara, S (Telefon) - Hu• 
kuk mektebinin 6 ıncı yıl dönü
mü S tc tes'it edildi 

tup aldık. 
Kemal Cenap Bey diyor ki: 
" Gazetelerde nezle aşısı mü

nasebetile bir iki gündür ismi· 
min ve resmimin kanıtığı bir 
takım netriyat görüyorum. Bu 

BeJ~ikalı Profesöre inanmak lazımgefirıe 

yazılarla hiç. b!r alAkam .o~ma
dığının ve ıhtısasımın harıcınde 
olan böyle teylerle iştigal etme
diğimin tasrihini muhterem "Va
kıt,, tan rica ederim.,, 

V- A- K- 1- T 
ın 

3 üncü tertip hediye 
kuponu : No. 26 

.. 

Kadıniar Darülfünunda nasıl okuyorlar 1 
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~YAKIT. TILC•••va!ı~=r:~~ ) ~·!,.:e :::~.::.. Cenevreye 
gidece heyetımiz 

a.ıacar Baavekm· dı' vor ki •• ~uetelİ M. Veaizeloı ile Kont (U•t tarafı 1 inci aa11ıfamudadır] 
~ "r J Betleain Ankara eeyahatlerin- - Cenevrede tahd;di talihat Uızarf 

'
1Türkiyenin dahili ve harici siyasetindeki değiıiklikler 
hiç bir zaman Balkanlara kllrıı alakaıızlık ifade etmez,, 

den bahsederken diyor ki: °"'""°"""" 11"'4#oruz. 
Reami tekıiplere raimen /lu komisyonun daima elıemmignl 

bir Tilrk·Macar-Yunan·Bulıar ·e,.kar olmakla beraber kıvmeti daha 

bloku tetkil edılmeai ~· mü· 1ıli,,aktür. 
zakerata ıiritildıği muhakkak Çünkü önümüzdeki •etıc toplanacak 

Pe,te, 4 (A.A)- Burtta H.t- eeaebi paetelerde İlltipr edea lerek ne lehte ne ele al~yhte hr. Tilrld1e Bapekili lameı rıd bü11ük konleran&ın ruznameainl lr.a 
k K h b J bul P L__ -ırlıgaC"aktır. ve il ont Betlen ceaaplan mat· • er eria meYıimeiz olap olma· kelaanette unmayacajam 16y· f· ya1U11da Sofya ve Pqteye 

d Bizim tezimizi ~tkik edlgor. Gawemiz 
buat mBmeuiUerini kabul ederek dıiı hakkındaki 111allen de si- lemiftir. g: ecektir. Eter ı:rifecefıı !erki teılUıatıa nW.avata gitlMk, "-
TOrkiyeye yaphj1 ziyaret ve bu - mOzakerat mOaait neticeler 'ıemehal bu aahada müsfJfll bir nnic .. 
ziyaretlerin sebepleri hakkında Münakaıa kızıııyor verine l.met Pf. Roma ve .,1,. tahakl.-ul-.na ,,örmektir. 
izahat. vermif Ye demittir ki: Atina tarikile ıeyabatine de· MUletl•rde mevcut. 11a11.ri müaaW tea· 

••icra ettiiiaa 1eyabat, ber fey- vam edecektir. Bazı malaafil- üıatı artırmturtak, HHUrfli,.,,,emek 
den evel aramızda meYcut mu- Hamdullah Sııplai Bqın Zelcerl)'a & de Gazi ile Bulpr larab ar•· sflrlUe tnllltatı tehdit ~••lir.il temin 
ahe4eye temku Türkiye Ue luılılıuıü"I IMU.l1aı smda noktai nazar taatiaine ~decek ıekli bulmaktır. 
M ..:.-a d t.J. t · _.. bil Lt l ·ı b in Bu utkik n.reden geline g~lain mü· aca" .. ,an oat ... unu anın on· Anka- 5 - n .. dullah Suphl B., clır, 400 lira alıyor. Reis vekili 800 lirn e maq eme nazan e a 

f d • - 1 :akere ve kabule amadeyiz. Ru akfGIN· mek makıadına matu İ i. Zekeriya Beyin ocak t.lonndan "'U· ahyor yalandır. Reis vekili yalnı& 200 ıvor. 
r .................. -. ....... _.__. ......... ki ebprnle Cenevrege gidiyorum. Tlrk clmburiyet bayraıamın nı- Ukkındül ntplpt lzerine lira ah:ror. Umumi kltlp 400 lira alıyor Avdetle rwre

11
e uörallflCGiun bnli de 

yal danOmO buna naile oldu. ( Hikimiyeti Mill171) ye mihlm beya- diyor, yalandır, umumi klttp fahri ola· Oküz vebası öUdlr. 
Seyab.timia dU.er tnyeaı' de mu- natla bulu•• .... r. Beyanatın ea mi· rak ~h11yor. Z vil i 

•• •- t B. •- 111..a_ iraat mOstıt1rı vUIJ•ti Tevfik Rltttl beyi Garda &yet n ahedenin mefhumu daı'reaı"nde ili• 11 ... ıan ıualardır: Murakip Ahme .mtnde nsi ae t 1 il P --•· . . n-
- Zekeri.fa Be7, Türk süitinin llllf- ntcle 4 bin Hra tahsilat al17or diyor ya- tetkik etti resm memur nrı e eşle ıKııntnız uw-

ftd memleket harici aiyaaetinia, manıdar. Dumhıpınana 111 dialml fer ludır. Aakara,S (Telefon)-Ka1ıeri, hiç bey, Basri Paşa, mübadele koaniıyo-
Wlh9ua menafiiain •lfterek ol- durnda Mtrettltl M)lell•~k.. .. 1m. Ocaklar merkezinde •e muraldp Ah- Sina haYalilnde alhur eden 1- nu tilrk heyeti murahhuuı erklnı it 
-~ aabalanla .l...t.!L-.. -&.:-ı ı•-. .__._de tlrk ----ı-• ........ -L&o.1 al-ili· met Bey var4ır:, .. de ona verilea 4 bhı tldk bank•• erklnı, Bulpr aefiri ve daha 

·- lllU~ Cuml um - -~ ........ __ .. ., klz •• b .. m te e alden airaat 
llll'mekti. Macar e.a_ .. _ -a .... · aı talarik •talttir. Un talt•iıllt me•cattur. bir çok sevat tefyi etmlftir. 

'"._. - alltqan lbua Alticlin B. seleli. c1a ....__ JeU IDlnde Tlrk·llacu clo.tlu- Son Poetuın 11 Eylll alahuındaJd iki daktilonan 150 wer lira aldıkla· Terlik Rlttl beJI Sofra -~on-
jaclu uma maclıya balıaetmek reemi drlnls. Tirit abftfal paraya nnı fddfa ediyor. Bir tek daktilo var· ŞiRKETLER iÇiN de, Balpr llarleiye vekili kal'flla7a~ak 
.. _ d do.,.,,.., 7aptııls .. rt k•dl yakan, tlır lto lira abyor. lhl •--tald JUi· .._.__t _._..

11 
tır. 

111&11maaz ar. TDrk milleti Macar Jaam bir a41 .. iJ7e si9terf.ror. • da enelkller sibl yalandır. Aüara, 5 -t .... _ .... Mutafa Din kendiaini tefYi ederken, Harid· 
milletine kartı dottlapnu aaar- Zekeriya Be1 a.imlla7da Mült 2'Akerlya Bey JUılannda 15 M11eden ~~~ firk~ :;1•:;1~ 11 veldllmia, psetemise fU beya•atta 
larea lapat etmiıitr. mecmuuaaı misyonerlerden ,.ra al.ak beri ocaklı oldaiua iddia ebaiftlr. 7lk ..: =ly:t .. :.ektedir. Ba •I IMllaada: 

luıtlq de mOfterek menfaat- la itila• edlyer. HallMdd k•dW ve ka· Hayır 1aludır. ....betle ftklleffekl flrketler mfldlrt- - Tn-ld u.llluıt koıı/erllMIM 11enl 
•i•iı ••dır. Bittabi bafh ta- mı .haerika prk ilda7•erlerl tetkill· Zekeriya Be1 927 de refikulle bera- Jeti tn.ı edilecektir. Halkın hukukuna~ blr lflUahednln le,...ın
kip •anaa m,uet yeni bir 8İ- tıaın reial olan M. Klaya paruile A ... ber .. oeala u:rdedllDÜf, bir müddet Mn müatua 1 in llprta prketlerfnln mu- tl• '"'"'°""· B~r l/fllllıjuftu ıruuılaede 
' 

... u.1-. Bu yeni 11·-aeti ı_____ rfkada eeneler s~lrdOer. ıa ilk aidat •ere.Uyecetis?,, ~e Jati- lltı .J. .ıu bir koatrola Ubi tu· llllM tlalr blr flılun old""""' ,,,,_,.,,,. 
Mil': ı- uma M•llltla A....._ • ..,_erleriadtn fa etJaltlerdlr. ... 

ca izah edersem e.ki Ye Juİ pan al-, •r vakJ Ale, kaa bir ft. e .. dallaJa B. beyaaatıalD Maanda ta)aeaktır. N vazİl/ri gittıjim& lcoıafenuufa flJp-
Tlrk ıiyaıeti ara11ndald fark ham raenaa yap1a11acak yedn• ...._ diyor kf: SOV ARI MOBAŞIRLER /r.•u ı,,ı blr tnlr ugandırtıealmr. 
derhal ılze çarpar. T&rlsiye iz Zekeriya Be:rdir. - Şimdi Tlrk oalı, tlrk~lllk, reh- Aakara, 5 (Polltka) _ Yeai adliye - Yunanistan 1eyah!ti haldanda 
Tirk aailletiai• emel ft .....ı.- Tllrk ocaklan •tıkra Jwlnnaa aft berlerlal " kendi namusuaa Zekeriya blt~d• dirt Jh bin lira zam var- bir tarih tesbit edildi mi. 
nna uypn oJmadata laalcle '/&'! bir liste okadu•. Yaan ZekerfJ'a BeJ· BeJla tıraatmdaa" diflndea kurtar· dar Ba zamla süvari milbafirler te§kill - Yunanütana lamcı Pafa Baz"'· 
banca arklara ait mıntakalann dlr. Reis 800 Ura al11or, dl7or, J&laa· mala ~ı,. tı Ô.daa olunacaktır. lft"l mai1te""4le her halde bir ~-· 
mubafUU1111 lmir oln Ye ken- Hazirandan itibaren fimdfye kadar gapacalız. Fakat bu ya Ukbahara w11a 

iz d S b• V J " l jaadanaa tarafmdan yaptanlmakta • aonbahara olacaktır. 
dini bir çok mGkellefiyetler alb· mir e e tr • İ &J'8 ~ ~lt*f'- :yp, Pkft}lllrtJIRPt8A\ ,,.~onferans mesaisinin 20 ıUnde 

1

bite-
na koyan ll~ti t~. ~" ., ... .._•rl• te•lrlle bir .,.. h• d•I b•t .........,1 .. ~ tt• ~•ı ~ tah•ln edlHyor. 
ı'orkiye freia Tllrk milfetine ..,... ı ev ıt e 1 en U çe Süvari mübaşirlere 1~0 lir~ ~,Şı, ay- Sırp ve Bulgar lldlrbl 

cilaan mOılDmanlan namına kOI- 0 

• •• tepe f16çM tetk•k edilivor ne& hayvan yem bedeil verilece~ bi· 
l..Ur, 4 - .bmin bir aat -'tel• 1 

J nek hayvanlan milbayaa etmeleri için Tevfik Rilttti Beyi dtin Tokatbyaa· 
fetler tahmil ed• laillfet liya· ki Seydlkiy aalüy-.e 15 dakika-· Awara, 5 (Telefoa) - latu- keadllerlne teshilat 11tterllecektir. ela Yuıoelav ve Bulpr aefirleri ziya. 
aetini de terketmiftJr. Bi•aena- fttle yllmek bir U.. 41a akta• 8ssl W •••il mall••M alcllril ret etmiıtlr. 
leyb Tlrklyeain harici alyaaetin- mUthlt bir silrlltl De ta .. mne ·~· Cı•al B. iki .... lraclar dine- IBRAHIM TALI BEY M. MuaoUnlyf slyarc:t 
de bam dejiıildilder olmuttar. •utttir. la .. ca zayiat 1oba da Siy- Cllstir. 8irhtftlrilea Şellir • Vill· . Diyarbeklr, 4 - Birinci Umumi MU· Ankara, 5 (Telefon)._ Cennre)'e ıt-
MeaelA Tlrki1e aurludanberi 41kiye .... nlama memWan ..... ret ~ llalip Velslletlacle fetttı htraJUm Tali Bey, Ankaraya sit· den pzetecllerin dönflıte Komaya al· 
Tll'lriyenin zafı aiyuetini takip len tıka• ... ve aalliyı SUAi kalqtır. tetklE ohmayor. •ek illere baıfba l!:lbi1e hareket etti. nyarak M. Muaoliniyi ziyaret e&ıHlut 

el R u. b ... • • -- Tepenin s~...ıae eebep IOll ,.,_ur-
e a mıra a ıyı •-· larclır. iKi ŞAKI OLO OLARAK ELDE muhtemeldir . 
.. bat ıc1a •• et•ektecllr. T·k·-•p EDiLDi --.....ııll!ll~--

, ... ,_ ffVHft adi,.. '- 6A 81 ' 1 k 
Tlrkiye aaarlardaaHri llatJllf • • Urfa. 4 - Urfanın fimallnden iki r yan lf 1 

haliade rapdıtı v-. milleti bmir, ' - Sılaltlye Vektll ... riD ~ Fransız sef aretının buçuk aatllk .meaafede bulunan Kıılar Dflnkil nilahanuzda daritlftlnl• 
·ı b M -a!L mıntakamadaki •1llpu4eleıta ..-nr bı·r mektubu -rıy-• clvannda 1eneriyane doı ..... edebiyat ve lllhiyat faktilt.ine .... 1 

• ......... br. umana e- da hanelerini sezdL .. - tt 
1 

d -ı --
1

· sup milderislerin S. C. F. ından 19tif• 
ka1cledeyim ki TDrldynla tlalü· Mle11•ılerlll hsh 1111&,...ıler I· Alllran, 1 (A.A.) - iL l'laadia'ID ild pJd mU..deme ne ces n e o 8 o a- ettikerini haber vermiftik. Bu JUi p 
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Yeni H1fzıss1İiha Kanununun T a.tbikine Bugün Başlanıyor 
Çocuklar 

Sinemtılartı gidemlyecekler 
Umumi Hıfıısıhba kanunu bu

günden itibaren meriyet keabet
mektedir. 309 maddeden mn
rekkep olan kanunun tatbikini 
tesbilen Tekilet kısım kısım teb
liğler yapmaktadır. Çocuklar Te 
sinamaya, sıtma ile milcadeleye 
ve altıdan fazla çocuklu annele
re dair olan tebliğleri neıret· 
miştik. Bunlar bugünden itibaren 
f atbike baılanacak, altı Ye alb
dan fazla çocuklu anneler teıbit 
edilecek ' sıtma wkuab 
derhal alakadar dairelere bildi
rilecektir. Sinema ve çocuklara 
ait maddeyi aynen yazıyoruz: 

"Madde 167 - 12 yqından 
aşağı çocukların sinema Te ti
yatro ve dans salonu ve bar 
gibi mahallere getirilmesi ve 
kabul edilmesi memnudur. 

Alb yaşından yukan olanlann 
gündüzün terbiyevi veya hususi 
mahiyette olan ıinema ve tiyat
rolara i'etirilmeıine müsaade 
olunabilir . ., 

Bu maddeye göre 12 yaşından 
aşağı çocuklar geceleri, alta ya
şından aıağı çocuklar da gündüz
leri sinema ve tiyatrolara bu
iünden itibaren kat'ı surette 
alınmayacaklar. 

Polis kontrol vazifesini göre
cek, madde ahkimına mugayir 
hareket edenler mahkemeye 
tevdi edilecektir. 

:?:hhi Meclis 
Kanun mucibince teıkili liıım 

relen Hıfzısıhha mecliıi de bu 
ly içinde toplanarak mesaisine 
ba,lıyacakbr. 

A.dllyede 

~Serseriler 
r~•hkeme oün ıkı meznun hak· 
kında 9elıttırma kararı verdi 
d" lstanbul ik:nci ceza mahkemesinde 

un iki serserilik davasına bakılmıştır. 
:\lununlardan biri Yasef, biri Hay

fettin isrnindedir. Mahkeme huzuruna 
C\'\'e)A Yasef getirildi. 

d· - Sen serserilik ediyormuşsun. Ne 
1Ycceksin? 

s - Aman, Efendim, ne demek? Ben 
crseri falan d ıı- · ı · li et:ıı ım. Serserilik etmem, 
tr:ıol\culuk d · b h e crım. Hem benim anam, 
ı anı var Se . d ol · rscrı a amın anası, babası 
ur mu hiç? 

Yascf . . ·ı·k . do d ıçın, serserı ı nızamnamesinin 
lll r uncij maddesine göre iki ay .. Hide

atı n:ıfj d 
1, a,, a çalıştınlmak kararı aldı. 

ligi k:~r~ttin getirildi. Au ~enç, serseri
~ en reddetti, şu cevabı verdi. 

tuın ! en Şıhinpaşa otelinde oturuyo-

Suaı 
Çalıştııt ' cevap. Orada kahve ocağında 

6ını 6 • •1 • 
tına gô . 0~ cdı. Fakat, polis tahkika-
lcrirıde re ış böyle değildi. Kahve .Löşe-

Bu ~·~p kalk~y?r~u'. 
Çalıştırıl L ascf gıbı Hıdemau nafia,; da 

ıcaıt. A . k 
liıro, ynı ·aran aldı 

Sabık lE: R. iN MlJHAKEMESI 
ll'ıahkenıcs~usta~tik, Bar,dJrma ağır ceza 
Yaptığı ı 

1 
rclsı Hikmet B. aleyhinde 

tfği kayd·r tahkikata ait hususan ifşa et
~ırı l'e 1 ~ verilen mahkOmiyet karan-
% ıııvızce b ld . rsa ağı· ozu uğunu yazmıştık. f Urıu bu r ceza mahkemesinde cumartesi 
•11•c•ktı davanın nakzen rü'yetine baş-

r. 

l~llll SON POSTA 
Cd tde .. H. 
.. erı bi ızmet,, gazetesinde intişar 
Sorı p r yazıyı iktibas suretile neşreden 

rıı Osta al h' •rıc\'I " ey ıne açılan hükOmetin 
dekı ga .. şahsiycrini tahkir davası lzmir-
ll:J '- c.etecilc • d ' s· eti; Uıer nn avasile birlikte görül-

ı rıderi 
0 

.. e. lstanbul ağır ceza mahkeme· 
•n h .aye .. d . • 

a keı:ı:ı J gon enlmış, lzmir alhr ceza 
ı·aı es de b d "'" •rla b" u l\'antn oradaki da-
kııYdilc ırleştlrilmesine lüzum olmadııt. 

l ' evrakı . d ı.• 
kJ ltı.tJ ıa e etmiştir. 

htilaruıın h keme arasındaki sallhivet 
!erilırııcti allı için evrak temyize gÖn-
·cd· v r. Terny· 

ı r. Te . ız, evrakı tellcik etmek-
Utlecctı nıyız., merci tayte. davanın gö· 

lllabkcnıeyi tesbit edecektir. 

S. F. da
1 

istifalar ] ı ---- Bozkurt il Bu da haıka bir iddia il Evlenenler 
Son aylarda muhtelif 

dılreler de 9oğelıyor 
.. IngilizlerTürkocağı rdDluzu 

nun manaamı sordu ıı 
Londradan şebrimizdekil lngiliz J 

ticaret odasına gelen bir mektup
ta, Türkocaklarmın alameti fari
kası olanBozkurt rümuzuDllÔ ne
ye istinat ettiği ve buna ait ta- . 
rihi vakaların ne olduğu sorul
muıtur. Ticaret odası da şehri
miz Türkocağına müracaat et· 
mittir. Y ailunda ocak idare he-

' l '. 

1 

yelti bunun• cevabını verecektir. 

A:._ Küçü:.k haberler 

Müdeirl"ı lamaO Hakkı B. 

iki müderris 
*YENİ BIR , GAZETE - Adanada 

Avukat Abdülkadir Kemali Bey tara
fından Ahali isimli bir gazete neşrine ~ 
başlanmıştır. 

Serbeat Fırkadan 'ştlftıları * BELGRADA GlDECEK TALEBE-
tahtıkkuk etti MlZ - Darülfünun \coğrafya talebesi 

Anadoln demlrvollar, 
Haydarpa~a bttısyonu 

intizamsızlık 
Darülfünun edebiyat ve il!hiyat fa- geçen s~ne va~.i olan\ bir davete icabet ; 14Antıdolu demiryolltırında 

kiilteleri tarafından daimi müderrisler maksadrle Belgrada gideceklerdir. ı değil ttlcctırdtıdır deniyor 
le Divan reisleri ve eminlerin hariçte * BALIK BOLLUGU - Bugünlerde ' . .. _ '' . 
meşgul olmamalan, kendilerini ilme balık bolluğu vardır. Lüfer mebzul su- EYV~lkı ~u!1~u '!4yımızda zabı-
vakfetmeleri şeklinde kabul edilen pren rette çıkmaktadır. re tacırlerımızın ticaret borsası-
sibin tabil neticesi olarak terbiye mü- * BlR RAPOR - Ticaret odası tica- na müracaat ederek Eskitehir
derrisi İsmail Hakkı, ruhiyat müderri- reti hariciyenin inkişafı\ için pamukçu· den yapılmakta olan zahire nak
si Şekip beylerin politika hayatından luk, peynircilik, tiftik velAfyonculuğun liyatının sırasız ve intizamsız ol
istifaya karar verdiklerini yazmıştık. himayesi için bir rapor hazırlamıştır. duğundan bahisle Anadolu de
Edebiyat ve 119.hiyat fakülteleri tara- * MACAR MİMARLARININ IlEDİ- i ıniryolları idaresini şiklyet ettik
fından yeni divan için aza intihap edi- YESİ - Macarlar Peştede toplanan mi f lerini bildirmiştik. 
len Ismail Hakki ve Şek.ip beyler dahil mari kongresinin bir hatırası olmak Ü· 1 D" b "kay t k d 
ıd kı l 'tika b . ı b. h k 1 h d" un u şı e arşısın a o u an po ı eyanatından çekil- zere mımar arımıza ır ey e e ıye . il 'd • . k . 

medikleri takdirde fakülteleri ve dola- etmişlerdir. demıryo a!ı ı are!ının. no taı 
yısile bizzat kendiler· ta f d k . * DARULBEDA YlDE - Darülbeda- nazannı lSgrenmek ıstedık. De-

ı ra tn an a il "d • · 1 d bul edilen ve bir kuvvetli fikir mücade- yi gelecek sene banyo mevsiminde Yalo miryo ar ı areıı ıı etme mü iirll 
lesine mevzuu teşkil eden prensip hila· vada temsilJer verecektir. Aptullah B. bize nakliyatta ka
frnda hareket etmi~ olacaklar, binneti- •GARİP BlR HADİSE - Dün gelen tiyen bir ntizamsı:zhk olmadığını, 
ce divan azalrğından istifaya mecbur Avrupa ekspresinde saklı bir adamm Haydarpaıada herglln 60-70 va
kal:ı:aklardı. Dün haber aldığımıza gö- mev~ut old.uğ~ ~aber verilerek taharri- gon boşaldığmı, gelen vagon ade-
re bu müderrisler politika hayatından yat ıcra edılmış ıse de bunun evhamdan d' · h iin d .. • f .. · · dd' 
çekiJmek hakkındaki h.ararlarını ta" ·:ı: ibaret olduğu anlaşılmıştır. •ı~n er t~ egı: }gi/ ıas~na 
etmiçler ve mensup bulunduklan ;~r- • GIR1TTEKI MUHACİRLER- Gi· ge mce, uc.carın . a.~. ıne g re 
best fırkadan istifa etmişlerdir. Müder ritte bulunan 250 ınuhacirin Muğlayn vagon tahsıs ebıldıgıne naza
ris Şekfp B. Serbes fırkanın yalnız aza- nakilleri için icap eden tahsisat veril- ra.n h:unda id~renin_ hiç ?ir me1-
s1 bulunuyor, fakat İsmail Hakkı B. fır miştir. ulıyetı olmadıgını soyledı. 
ka işlerile faal bir surette meşgul olu- * ALMANY ADAKt TALEBEMiZ - Bu hususta ıimdiye kadar de-
f.Ordu. Bu münasebetle Şekip beyin po- ~Ima~y~da teftişatta ~ulunan m.üf~t- miryolları müdürlüğüne bir şi· 
htika hayatından mutlak surette cekil- tışlerımızden Şemseddın B. şehnmıze k" t k' , __ ..J_.. til 

~ . . Al aye va ı OHUttQlgmı, ccarın 
mesi lazım gelmiyeceği ı.anaatini muha avdet etmıştır. manya a 200 talebe- l d .. d d .. d 
faza edenler de vardı. mJz vardır. arzu arını o~u an ogruya e-

lsmail Hakkı B. iki 1;:.indür yalnız * SAHTEKAR MEMUa - iddiaya mir yollan m~a\trfftğ~İie bildirir
dersJerile meşgul olmakta ve S. fırkn göre LQtfi ve İsmail efendi ismin- lerse idarenin Taziyeti tetkik e
merkezine gitmeme:.tedir. ~!c 2 gişe memuru şark şimendifer kum derek kendilerini memnun bırak

Tıcare~cmlndo : 
panyasının biletlerini taklit ederek bi- mak için mümkün olan her ıeyi 
Jet bastırmışlar, bunları bir müddet yapacağını da ilave etti. 

Son aylar zarfında evlenenler 
çoğalmıfbr. Beyazıt mıntakası 
evlenme dairesinde eylülde 64 
teşrinievYCl ayında 53 çiftin ni
kahları kıyılmıştır. Geçen ay ise 
Beyoğlu mmta1'asında evle· 
nenler 80 çifte baliğ olLı.. uştur. 

Memleket haberleri ( 

Suriyeliler 
Kimler Türk tabüyetine 

girecek? 
Geçen hafta Berut gazeteleri Türki

ye konsoloslıanelerine gelen bir emre at 
fen şu haberleri neşretmişlerdir: 

1 - Türkiyeden ayrılan memlel<etler 
den hicret etmiş olupta Lozan muahe· 
desindeki müddeti muayyene zarfında 
mensup bulunduğu memleketin tabiiye
ti asliyesini veya mukim olduğu memle 
ketin tabiiyetini ihtiyar eylememiş olan 
Iar Türk adolunacaklardır. 

2 - Bu gibi eşhas müddet kanuniye
si zarfında hakkı 111;. arlannı istimal et
mediklerini mübeyyin evrakı müsbite ib 
raz eyledikleri takdirde Türkiye konso
loshanelerince gendilerine Türk pasa· 
portu verilecektir. 

3. - Ecnebi pasaportu ile hariçten 
gelen her Suriye ve Lübnanlının pasa· 
portunda balAdaki tabiiyetlerden birisi 
ni talep etmediği mezkQr bulunduğu 

takdirde Lozan muahedesine tevfikan 
türk pasaportu almak hakları olacak-
tır. 

MİLLET MEKTEPLERİ 

Millet mektepleri, karar veçhile Teş.. 
rinisaninin birinci gününden itibaren 
açılmış ve derslere başlanmış bıe de, 
seyl!p fel!keti hasebiyle halk devam e
dememekte ve bu yUzden dersler de ta· 
kip edilememektedir. 

Bugünlerde vaziyet t.abit hale doğru 
rUcu etmekte olduğundan derslere 
muntazam surette başlanacağı ümit e
dilmektedir. 

lZMlR ALTAY TAKIMI 
AJtay idman yurdu ile Atina lkoz ve 

Apollon futbol oyuncuları arasında 
futbol müsabakaları yapılmak için mu
haberat cereyan etmekte idi. Muhabe
rat her iki tarafın gösterdiği c;eraitin Beledlyed~ : Afyon kacakçılıg""' 

1 
tren yolcularına satmı~ıar ve nihayet 
bu sahtekarlık meydana çıkmıştır. 

Dava yakında b~şlıyacaktır. Belediyede Buna dair yapdan neıriyat 
tüccarımızı hayrete 

düıürdü 

* KAÇAK TOTON. - Tütün muha· 
B 

kabulü ile hitam bulmuş ve müsabaka
arem lara 25 Kanunuevelde Atinada başla-

Türkiyede afyon kaçakçılığrnrn 
çoğaldığı memleket dahilinde 
yapılan afyon mürekkebatı ima
lltmın ihtiyaçtan çek fazla ol
masının bu kaçakçılığa ıebep 
olduğu hakkında ba~ı Anupa 
gazetelerinde Ye onlardan nak
len Istanbul ga:ı:eteleriode çıkan 
haberler afyon iılerile alil<adar 
tacirlerimiz tarafından derin bir 
hayretle karşılanmıştır. Tacirleri
miz makaadı mahsusla ecnebi 
gazetelerinde neıredilen bu ha
berin katiyen aslı esaıı olmadı
ğı memlekette meTcut üç fabri
kanın ihtiyaçtan faıla imalAtta 
bulundukları şöyle dursun, mem
leket için lazım olan afyondan 
çıkarılan tıbbi ecza ihtiyacatını 
bile teminden şimdilik çok uzak 
oldujıı beyan edilmektedir. 

faza memurları Kartalda taşlıklar a· Dahiliye gönderilen cetveli 
rasmda üzeri otla örtülü yedi balya reddetti 
kaçak tütün bulmuşlardır. 

Kaçak tütünlerin lzmitten getirildi
ği anlaşılmıştır. lzmitten şehrimize ka
çakçılık vakaJarı !o~almaktadır. lnhi· 
sar idaresi bu hususta İzmit ,·ilayeti
nin nazarı dikkatini celbetmiştir. 
. "' SlVRlSİNEK MÜCADELESl. -
iki senedenberi şehrimizde yapılan si
vrisinek mücadelesine yeniden ~iddet 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

lstanbulda mücadele Martta başhya
caktır. O zamana kadar mücadele he· 
yeti Anadolucla daha ~ıcak yerlerde ça 
hşacak, Martta tekrar şehrimizde faa
liyete devam edecektir. Bu defa daha e
sash bir suı·ette calrşılaclrn H hi~ bir 
sivrisinek yumuı~tası bırakılmıyacak-
trr. 

* TALEBE KOOPERATiFLERi -
Lise ve ortamekteplcred talebeyi tasar
rufa alıstırmak gayesile talebe satı~ 
kooperatiCleri teşkil rdilmektedir. 

Talebenin az para ile iştirak ettikle-

Belediye mahafilinden aldığı

mız malumata nazaran belediye
nin Barem cetveli Dahiliye ve-
kaletince reddedilmiştir. Buna da 
sebep büyük memurlara fazla 
zam yapıldığı halde küçük me
murlara hemen pek az zam 
yapılma11dır. Elyevm Ankarada 
bulunan belediye muavini Hamit 
B. iki güne kadar ıehrimize dö-
necek ve Barem yeuiden tanzim 
edilecektir. 

Beşiktat Belediyeai 
Beşiktaşta belediye teşkili için 

yapılan reyiam neticesi belediye 
riyaseti tarafından Dahiliye ve
kaletine gönderilmiştir. 

Vekalet belediye teşkilini tas
vip ederse derhal teşl<ilat yapı
lacaktır. 

ri bu kooperatifler son derece faydalı "ilayette 

ve müsmir neticeler vermektedir. - Bekçiler htıkkında 

1 
* GARİP BlR JIAD1SE. - Seydse-

____ C_e_m_;yı_·_e_tl_e_r_d_e ___ _. fain umum müdürii Sadullah Be~·in o- talimtıintıme 

A b J • tomobı·ı1• e\'"eJkı" gün Fındıklıdan geı;er- Bekçiler hakkmda hazırlanan ra acı ar cemıyeti · -ken önüne iki adam ~ıkmış. otomobili talimatname bugünlerde kat'i 
Dun toplanırık idare heyet- durdurmuş ve lastikleri kesmiye başla- surette tatbik sabasına girecek 

lerinl fntıhap ettiler mışlardır. Yaptıkları hareketten dolayı ve kazalar bu işle meşgul ola-
iki günden beri devam eden tutulup Adliyeye verilen bu adamlar- caklardır. 

arabacılar cemiyeti yeni idare dan birinin ismi Mehmet, diğerinin adı Talimatname bekçilik evsafın
beyeti intihabatı dOn bitmittir. da Yusuftur. Bu garip taarruzun sebe- dan bahistir. Kendilerine veri-
Kazananlarm isimlerini afağıya bi heni.iz anlaşılmamıstır. lecek ücretler için de kayıtlar 
yazıyoruz: yeni ~tadyom vardır. 

Arap Mehmet Hacı Bekir, Stadyomuo inşa edileceği sa- KUYUDA BlR CESET 
Osman, sabık reiı Hacı Mehmet hanın seçilmesi için vali Muhid- D 

din B. bizzat meşgul olacaktır. evutpaşada bir kuyu içinde 
Ali, DUlbentci Zade Kbım, E- Muhiddin B. yakında sporcularla bir c ~ set bulunmuş ve üç ay ev· 
yup, Halis, Ali, Mus1afa, Meh· stadyoma elverişli olan sabalan vel düttüğü anlaşı:mıştır. Tahki-
met, Recep, efendiler. i'ezecektir. kat yapılmaktadır. 

nılması tekarrür etmiştir. 
Altaylılar Noel bayramına tesadüf 

eden 25 Kanunuevelde Atinada bulun
mak üzre şehrimizden hareket edecek
tir. Bu müsabakalar için Atinahlar AI
taya 1500 dolar ,·ereceklerdir. 

"AHALl" 
Adanada Ahali Cümhuriyet fırkası 

reisi avukat Abdülkadir Kemali n. ta
rafından Ahali isminde günlük bir ga
zete neşrine başlanmıştır. Abdülkadir 
KemaH Bey, bu gazetenin imti~"'' zını 
Tok Söz ismile almak istemişse de mu· 
vaffak olamamıştır. 

Gazi yatı mektebi 

Edirne kız muallim mektebin
den boş kalan eski harbiye 
mektebine nakli mukarrer olan 
kız yatı mektebi talebesi geçen 
gUn kamilen Edirneye gitmişler. 
Ve mektepte tedrisata baıla
mııtır. 

İtten el 9ekt•rifdl 
Edirne cümhuriyet mücidei 

umumiliği muavini Muammer beye 
Adliye veka'.etince işten el çek
tirilmiş ve mumaileyh lstanbula 
gelmiıtir. 

Ankez setılc cap 

Son lzmir tufanında erı Tc.Ji 
metrukeye ait bir takım evlerde 
yıkılmııhr. 

Emvali metruke müdüriyeti 
bunları sattıracaktır. 

'fcşekkür 
Çankırıda çıkan .Duygu refi

kimiı Yakıtın 14 yaşına bastığını 
tebrik ediyor. Kendisine candaa 
teşekkür ederiz 



Günün Siyaaeti 
• 

Avusturyada vaziyet 
Son günlerde Viyanada 

Heymverhenler tarafındaD mDhim 
•eza hürler yapılmıtbr. Bu teza
hürler Avusluryada faşizm cere .. 
yanman kuvvetlendiğlne delil 
teıkil ediyor. Karanlıkta 
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GOMLEK 
Ayni zamanda Viyana ıoıya

listleri ile köy1U milliyetpe:rnrler Leyla, Alinin evine tltica etti 
yekdiğerile karıılaııyorlar de- Sam durakladı ıalak bir kıt gecesi· rak nefesi tıkanıncaya kadar ko§tu .. 

k F H nln haftr hattt Chlell1en Yatmuru altın 1 o~tu... LeyJA, çocukluj'undanberi baba tanı· zaman e\'de bir kimseyi bulmadım. 
me tir. ilhakika ierek eyınver• da tilraa tataktakl ni taraNut ediyor· • ı;: • dıjı bu adamın aklbetlnt atlıyordu. Ye - Bu sabah ihtiyar kadın erken-
hen reisi Te gerekse baıvekil du. Ertesi gün ihti) ar hizmetçi, efendi· zit ikbale erllp refah yUıU alrmek Utrıi· d!!n gettıt, senin e\ den çıktığını anlattı. 
Mösyö "Voguan,, tarafindan irat Brua IOkafa bakan odasındaki ışık sinin çayını ,·erirken eve hırsız girdiği· dlle buralara kadar r•Jmlıtı. Onu bura- Hemen ikimiz stni nramağa koyulduk. 
olunan nutuklar "Marksist,. lerin s&nnaliftL Oraaanın kUUiphane olduğu- ni haber verdi .. .Mr. Carden ~ayını bi· da ectlL bekllyormatI onun yUıUnden Bulaftiaı'tlnte ben gerı döndüm. Çünkii 
nazariyelerine karşı tiddetli hG- na blU10rdu. Fakat sece faaliyetine tirdikten sonra kütüphaneye indi.. validesi tttrıU tUrJU eefalara maruz batımda pek büyUk işlet var. lhtiyn.r 
cuaılan ihtiTa etmiştir. b~l~mak için ftktln herıUı celmediği- _ Benim eski kR!a; haydutları şa· ~almı~ netltMe Medtneyt .-armadan halt .eni atayor. 

'"Heymverheo,t Jer ATUatüıya- nı düşUnerek yanm saat kadar bulun- :;artmış aldatmış diye gUlmete başladı. olmuş, fr..kat o da ondan sonra muam- - Ben artık oraya dönmek istemiyo· 
nan faş.st te9kilib mahiyetinde- duğu yerde kaldı.. Ben onun daima mükemmel olduğunu mer olamamıştı. rum. Orada yanhzlıktan bunalıyorum. 

Birkaç 8ene evv~l atıldıfı bu tehlike s6ylerdlm. tşte ispatı .... Telefonla çal!'- Odada oturanların hepti atla1orJardı. - O halde burada kahnrz. Seni \'ali
dir. Bunlar bir taraftan Alman li hayatm içinde artık pitJml~ti .. Onun rılan polis memuru zeki bir adama ben- Leyla da onların bu haline iştirak etti. demin yıı.nına gHtUrettm. 
naıyonat ıoayalist fırkHına bir için aofuk, kar, yafmur 1ıibi şeyler eğ- ziyordu. Odayı araştırırken eldivenleri- Nihayet t,eyl& .otdu: - Vıtltdenlı burada ise pek AJlt ! 
taraftan (talya façyoıuna lıtinat lence Mahiyetinde ldL. ni dilşürnıüştU. -Teyzeclğimı Btıradamt kalacaksı· lkill 1ürüdüler. Mehntet gene ~rdu: 
etmekte ve adeta bu ikisi ara- Sam; bu akpm ziyaret edeceii evi p d • ak d ki 1 nız? Yokıl&: başka bir 7erenıi ıidecek- rmtmedi] 

k 1 • t iyi . er enın r asın a sa anmış o an . . 
sanda vasıta vaıifeıini a&rmek- 'Ve sa in enn 'ok tanıyordu .. Evın (M C d ) . k" .. k h 111hız? 1: 

• sahtbl (Catden) lsnılnde ıarip tabiatlı r. tal rdenElıdn' ·uc;lu ·. mldaymul~u e· -Kızım, ben Hatiınilerden bir kint· şatlltler: 
tedirler. ..ı men a a ı. ıven erı a ı po ıs mc- H 

fakat .. ngfa bir ihuyardı. Evin muha· d se.)'i görtml}'tc.,im bir yere 1idece- Ürriyet ve aııarşi 
Millıyetpener ve aoayallıt a• f&IUI efend181nden daha yaşlı bir bu- muru sor u: iim. Onun için buradan ıiılice ~kup . . . . .. . 

leyhdarı olan bu ıınnbun aut nak tarafından temin edild:~ .. l düş"· - Bu maymun gece burada mı yatı· 't k ı·ıımdır. M"f ı•ı ..... . n.o.. Hürrıyet, hyrrıyet, sonsuz bır lturrı· 
6 • _ ,..ıu.. u ., gı me a u & " er, uwnım v- t. B h.. . . h d d d' ? H 

kuvvet bulması fimdfye kadar nerek omtılllarını ailkU ve kendi kendi- yor· mana ai4 olan gömlek ile kesik par- ye ~ urrıy.e~ın u u ~ ~e , ır · ~r· 
ıol cenah ile daha ılyade ftnsi- ne ıWUmMdi. Kaaa kütüphanede bulu- - Evet daima burada yatar.. maklarımı Şama aönderdfjimi bilHler. kese göre değışır. Muz gıbı hır şey· 

d 
n""o ........ u Fak t s ah ı· k Akı::.<>m da burada idi B . b. 1• hze "--th 1 d 0 1 Burları hürriyet ha\asnıda, kaybo· yet e ebilen hıriıtfyan ıoıyal - ru ... a amın m are ı arşı- r- .. enı ır a ,_.. az ar ı. nun • k i1t • , . 

b M . S 
~ıında erimiyecek hiçbir kasa, açılnuya- ...... O halde muamma halledildi efen· . be b'r an evvel burad k -'t· lan M l bal devirlennı hatırlar. Çoli 

grupunun l • çan n 1 an çı ıp 81 d f l't'k d" k" ı · h d b' r ~ •ı a onıınyur. ay- cak hl~blr kApt yoktu. dim.. k b j tindıy· e a po ı ı a uş un erı er yer e ı 
pel oldugu halde 1ağ cenaha Kendisinden bu kadar emindi. (Mr. Carden) servetinin bu cesur mu me Le~:::,::: Merv~:· sordu: edan kuı:l·dtarand'simhl~~· i~bal mebvkhiinedgi· 
temayül etmesindendir. • • • hafızını uzurt uzun okşadı.. -Emir Mervan kurtulabildiml, teyıe en yo ur ıye urnyetten a se er· 

Esasen Avuıturyanın bet bu- e..ı •. u .. b ta b k 1 d - Evet kurtuldu. O da O.mallı ıöm- ler. . 
.aıvıll on lhı ll.f n aşa ap ıyan e y • Mazul vali, işınden çıkarılmış ıne· 

çu '.c milyonu bulan halkından mir parmaklıklı balkonull üzerinden mege ıtdenlerle beraber gittı. Her hal· t 8 •a k dl ı t k ır . tte 
b• b k l V b d b' d d" r mu , ~r,; ~· mış p oma, e a ı)c 
ır u~u m lyonluk ıyan• al• bir ha.yal rfbl kaydı.. Pencereleri aç· • ır as an one '. . . kalu meb'us Avaz avaz bağırHr. Hür· 

lcı çıkarılınca payitaht harici ıuk '°" kolay olmıattu .. l~erislni din- Leyli. Mtn'anl Rörnıek ııtemıyordu. riyet. .• 
halk ıoıyalizm ile asla ülfet Jedl .. l>taftrdaki uma aaatin tik takla· G J Onun için a1afa kalkarak Nailedcd mti Bu hürriyetin manası oudu:t. 
edememiıtir. Sosyalizm Anılua rındaa bafka hiçbir ıtirültü yoktu •. O- ürü tüsüz çocuk saade istedi. NAile ona nereye gidece· "- Makam isterim. Para isterim .. 

. A d&)'a ıirdi, elindeki hınıı fenerini yak- 1 ki senedenberi lstanbulda otu- lini eordb. Leyli cevap Terdi z rahat isterim .. 
yam vusturyanm Almanya ile tı. Kapttun açık olduğunu görmüştü.. ran ve bu sene bir kız çocu- -Bu ci"varda bir akrabam \'ar. Ohun Softa bağırır: 
birletmeline aleyhdardır. Hal- Emniyeti t•ls etmek için arkasına bir F evine indi. "- Hu"rrı'yet '··· ğu dünyaya gelen bir ransız 
bulci A•uıturyahlar bGyUk deY• Dd tandalya koydu .. Ve sonra kasa ö- 1 b' I - Çok iyi kıaım. Oraya ıtt" ora- Bu hürriyetin manası şudur: Dc~ıe-
letler arasında mah•ur bir hal• ntlnde itf.ne ba§ladı. dostum a ır ngili.z karikatürü- da ltal. Benim burada bir evim olAaf· tin iıdlkametfni Kur'anı kerim vermeli" 
de kaldıkları Ye bu deYl.etlerden Odanın itinde hatif bir tıkırtı oldu. ne bakıyorduk. di, seni oraya davet ederdim. Halbuki tmaret açmalı, fodla dağılmalı.. sıral 
biriıile birleımedikleri takdirde Fakat bil; Saarn işinden atakoymağa ka· ben, buradan çıkıp gitmek ve kendime köprüsü, Beyazıtla Ayasofya arMınd• 
geçirdikleri acı ikbsadi buhran- fi rel•lttl. Glsletlnla ft ku1aklannrn bir ilticaph bulmak mecburiyetinde- kurulmalı nasara yansuru gayyaya ı· 

bitil• huaatyeti Ue bu görtiltilye bir yim. tılmalı. 
lardan kurtulmıyacaklarına kani· mana ftrmete talıttı- f'akat her teY Naile, Leyh\ya nda etti ve onu kapı- Ah ey kandil yağı, sen ne tatlı idill 
<lirler. yerli ;yerlntle iclL. Odada kendisinden ya kadar tefyi etti. Kahrolsun elektrik ... 

Böylece Anşluı amaHniD. ekte• başka bir kimsenin oJnıadığrna kanaat Leyla, deminki yollara yeniden daldı. Faizci bdırır: 
riyctçe müdafaa edilmeai kadar getirdi. Ortalık hAIA. karanlıktı. Leyll,g~eltyin "- Hürriyet, &h hürriyet! .. 
tabii bir ıey yoktur. Sessiz dakikalar blribirini takip etti. bilmiyerek attıA't bu yollan yeniden bu Bu hyrfyetin manMı şudur. BM~t~ 

Diğer cihetten latlına A· Fenerini kasayı aydmtatacak bir şekild lamadı. Sağa rfttl, fakat misafir edildi· hôrcunu vermedi mi tıkmalı hapst .. ~ı 
\'Uıturyaya yavaı yaYaf yerleı· de lllUllhm Uaeıi ... koymuıtg,. ği evi bulıtmft.dt. Gttft ıtfanyordn. Ley· malı ılnd:ına ! 
mekte burada da Soıyalı'ım -ııe Sam yl&tlnü buruşt11rd11. G . L b 1 ( la, günün rşrfından hıtlfade ederek iler· • • • 

K •· · d k' d 1 k bi i - ürü tüıüz çocu& •ra • •n ica ledi. Srtaa koştu, sola koqtu, nihayet e- Drtha bir sürü bö'-·le bağıran vardı'' 
olan ınUcadeleaine deTam et· asanın uzerın e 1 ay ın ı r s ne· edilmlı, ondan alsana .. • • " ı 

mektedir. 
ma -ridi aibi verini derriştirmisti.. vi buldu. Kapıyı çaldı. lçerden bir Ce· Bunlann C'1'nde hürriyet bir saman I< 

r • " • ~ - Aı.i&irn, gürültüsüz 11raba lcaı f Arltunta döndtl. Kimseyi -xremedi.. vap veren olmadı. Anlaşılan ihtiyar ka- ğıdı gibictir. Hangi meramın üstüne 
Komü • · G bi A B 6 v ede .. eklerine gürül üıüz çocuk icat • nızmın ar vrupa ur- Tekrar iııine '-•lamak İ4'in yerine otur- dm onu aramaağ çıkmıştı. Leyla, son tülüne altındaki gösterir. 

· · · · d .,, ~ ~ etse'erdi .. jır JUvazısı üzerın e hHıl ettiği clulıa sa~.- pek ykkrnda olan bir gürül derece yorgundu. Kapının öntlne ),kıl- Fakat bunların yanında 1'111 

ıui tesir F ranıada T ard.iy& ka· tünün tesirile )'uf .. ıdcn sıçradı. Alnın- Resmini ve l~jındını buraya dı. Biraz dinJtndt. Gelen giden yoktu. riyet, hürriyet diye bağıran bir cins ili' 
binesinin re1ikArda kalmll&DI du quk terler akmağa başlamıştı. naklettiğim bu karikatllril g~rüp Biraz dil§Undl. Btiradan k&lktp Hazre· san daha vnrdır. Bu udm hürriyet dl 
temin ederken ye Almanyada Bu defa artık ıü&>heye yer yoktu. iUldUkten sonra dostuma de- ti (Ali) nln mne mtrwek, orada Meh- diği ıaman neyi kasteder? 

Kı f 1 d dı'm kı'·. mecli aramak lıt Meh•et, onu bir- Hürri-t eözü Ue ne ister? Bu"11' "Hitler,, grupu gibi bir ıa~ mıldamadan. ne es ama an oldu· ,_ 
K ğ el k Id Od t" ı .. · • kaç kere oraya davet etmif, hatta biz- hürriyeti ne softanın hü.rriyetine ~ 

canah kuvveti hasıl ederken A· ll yer e a '· 8
' uy er urperticı - Siıin yeni dogw an minimini • f blr karanlık l~inde idi.. Sam diri diri zat Hazreti Ali onlan kendi konağına zıer. Ne memurun hürriyetine benıt 

vusturyada da Heymvebrenleri- meH.ra gCSmUlmUş bir insan halile btt için de bOyle gürülttlail.z bir ara· çağırhtıştı. Leyi!, oraya gitmele karar ne fa.izcinin, ne komi$yoncunun hÜ~ 
doğurmuş Ve kendilerine il- zulmeti pa~lamak, aydınlığa kavuş- ba liıım. v-erdl. Biraz günün tlerteme8inf bekledi. yetine 1 Bu bambaşka, alelacaip hir 1'~" 
zım ıelen kuvveti vermiftir. mak için milthlş bir arzu doydu. O cevap Terdi: Sonra yenid~ yola koyaldu.. Leyll, a- riyettir. O, softanın hürriyetine dil 

KUçUk Avusturya GUmburiye· Titreyen etlerini yanındaki anahtar n - Hayır. çünkü benim yav- ğır ağır gidiyordu. Ken4ttii tl'kenden mandır. 
tinin ge~ı'rdı'gwı• ı'btı'li"'•ar ilk .... m&7Manc•k deetesfne uzattı: d l üsü d tefrik edilmiyecek bir halde idi.. Ka.tıu Fa.izcinin hUrriyetine düşmandır·"' 

.- \'& - rum ken iti gürü t ı ür. kt - d i k b' lkb l ITk d " k'" ii"" zarda Avrupa aiyaıeti umumiy.. Anahtarlardan eeer yoktu- acı ıgın an çar11ya u rıyear ır i&Y· a anyan po ı ı ·a uş un ııJ' 
• • • Çocuklarm bir, bir buçuk ya• ler aldı ve bir köşeye çekile· hürriyetine düşmandır.- düşman 

sine pek de tesir icra edemiye- ımda Ali Baba söyleyip Çarlston rek yedi. Sonra Mescidi Nebevtyi ara- dütblandır. Dost!11 a düşmandır. ~ 
cek gibi iÖrünUr. ADcak Arus· Sönen fenerini yakmak için kendin· d dı. Orada bir kenarda istirahat etti. nuna düşmandır. Eskiye dUşınarı4" 

de kunet bulabilmişti.. lflğın yardımi- oynadıkları bir aıır a ıessiz, .,.J 
turya ltalya-Macariatan •e ltalya k Yeniden dUtUndl. Kendl8t yapayahnz yeniye düşmandır. Hatta için, için ":": " le birkaç adım ötede anahtadarını gör- gürültüsüz bir çocu 1 Oldukça 1 cır 
Almanya arasında bulunduğu ve dO. Bunların durup dururken yerlerini d' B k t b' ka mııtı. Dünyada bir kf1111119i 70ktu. dl hüriyetine bile dUşmandır. Bu ,1 
bu üç milletin birle9mesine ve- def{ştlrmesl h~r halde fyiye al!met de-- hayrete değer ı. ere e ır Medtnede belki asıl babaenun birçok ak hürriyet isti.yen adamlann çoğu rn~ / 

, ı arkadaı itin sebebini kestirdi: rabasr vardı. Fakat bunlan nasıl· an- verdir. Hatta fikir adamıdır. Be11\1 ,,, 
gine mam teak·l tt•w • dil l1 n ğUdi. Odada bir ln!'!an '·ardı... t• ., ı e ıgı 1 n · - Çocuk ecnebi memlekette yacaktı. Arayıp bulursa da ona iyi bir profeıiördür. Bu adam psikolojinirt '.J 
ıü A t d F · • Di~Jerini srkarah. mmldandr.. "w· rse vus urya a anızmın aa- _Ki• -nr orada?. doğduğu için dil bilmez. Yoksa kabul gösterecekler miydi? Belki onlar, serserisi dediği, sosyolojinin de 
lebe çaldığı gün Vasati Avrupa Micadel~• haaı:rlandı. Sİ% de seyrederdiniz gtlmbO.rtiiyU. merhum Oney1tln bir varisi ~ktt, diye diye andığı insandır. f 
da büyük bir tahanill karşıtın- müteessir bUe olurıra•ı. ÇüakU bw ywi Bu cins hürriyet istiyen adaın111 

- Çıksın karşıma!.. • da kalınacağı anlatılır. varis, htlki .. eiki defterle.ri açmak ve ile· gane sıfatı anarşa.'stliktir.. ,.. 
Bu palanara ancak gecenin sükutu d '' 

H. Gavur ve duvardaki saatin tik taktan cevap Merdane eğil! saplarını aormek iaterda. Karşrmılda bır muhahf fırka 
-------------- verdL. Şükran Hanım isminde bir ka- Leyla, düşünüyorken saatler geçti. Bu fırkanın safında softa siniyor, 'I Def Her dını yaralayan Mehmet Ef. O kadar ki gUn grup ediyordu. LeylA, izci kendine çeki düzen ,·erivor. J~ 

Son bir gayretle i§int bitirmek istedi. buradan kalkarak Hazreti (Ali) Aiıı e- arıyan memurun kulağı kiri;te ... 1' 

En fazla $ey yar MiıcU.r 
arasından çıkıyor 

Verilen malumata göre mem· 
leketimizde akıl hastalıklan. en 
çok seyyar satıcılarla esnaf ara
sında göze çarpıyor. Şimdiye ka· 
dar tımarhaneye firen blltUn de
lilerin dörtte birini bu aibi eı· 
naf teıkil etmi9tir. 

ikinci derecede ise amele, n
~(lnc(I derecede itıizler, dardtlncll 

derecede de mem.-Aar ıelmek
tedi.. 

Aradaa yanm dakika geçmemişti ki ı- evvelki gün mahkemeden tev- vine doğru yürüdü. ~hirde, eskisi gibi Aek perdeden konusan yalnız bu tıe', 
şık yavaş yavaı hareket etmeğe başla· kifhaneye götürülürken bir takım kalabaldt yoktu. Anlaşılan Mısırlılar, ye dü~man olan, ,.~ hiçbir şey içiıt 
dr. Nihayet uzaklacıtı .. Sam karanlıkta k d l .. • hü tm' l K~-.f l'l B l ı hl h · ı · aaıı w a ın ar uzerıne cum e ış er. u ' ı er asra ı ar şe r :ı.tıc ne çık- pıcı olnnyan, yarına ,.e yemiye ırı 

kalmıştı.. Bu haberi gazetede okuyan m1şlardt. yan bezgin enerjisiz anarşisttir· J31' 
Titre.ete ba•ladı .. Son bir cesaretle Y - l'* H ti (Al') ı ııl 'ıl birisi: uey ... , aare ı nın evine var- kılapçı görünmek istemesine r 

d
d ... işleri arasından boş bir tehdit savur- dıktan ı-onra rasıeldiii ilk adama onun planst7., cezbeye tutulmuş bozgurıc"ııı 

- Kim ..-ar orada? 
Bir talar1ı eld•-
Sel!meti bu uğursuz diyardan uzak· 

laşmakta ba1du. Anahtarlannı kana· 
dr. Btitün kuvvetile pencereye atıldı .. 
Perdeleri çekti.. Balkona fırladı ve a
şafıya atladı-

n. •ef'll• evi zulıMt içinde bıraka-

Bir meTkufa hücum etmek ı d d ıı - ~.vde ol~p ? ~a ığıru. sordu. (Ali) ntn eski bir adamdır. Bunların için .e rl'' 
merdane bir hareket değil 1 umera ıle ıçbma hahnde olduiunu an- mediyor. (Hürriyet diye bağım0 b"'' 
diyordu. ladı. Beriki kurtlar dumanlı ha,·a ~/ 

Eski tarzda nükteler yapmakla Mehmedi, sordu. Adamın birl içeri gi yorlar ... Bir cemiyeti dağıtmak iç.irı U 
meluf bir zat ıu ceTahı verdi: rerek Mehmedi ~.afttdı. Mehmet, l,eyJ~- dan daha iyi. fırsat olmaz. ~ürıf41J. 

- Tabii merdane olamaz; yt hemen tanıdı, ona telellhiif .,. :fttı· tibdat diye hır cemiyet şeklı o. ,I 
yak ile sonla: halde anarşi diye bir cemiyet şeı.I• 

- Neredeydin?.. tur. zenanel 
- Bir iş i~in ç.rktnn. Geri dindtliüm s.& 
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I_, ___ H_a._r_ı_c_ı_._H_a._b_e_r_l_e_r __ ___,\ 

Düyunu Umumiye 
Sırplarla Yunanlılar hisselerine düşeni 

kabul etmeyorlar mı ? 
Parlsten (Bun:er Kurye) ismindeki cevap vermediğini, Ankaradald gayri 

Alman ıazetesin• bildiriliyor: "Fran- resmi temaslann ise memnuniyet do
sızlar, TUrldyenfn dbuna umumiye faraeak bir şekilde olmadığım beyan 
taksitlerini Ttrmenôt olmasından şi- eylemektedirler. 
kAyetçfdlrla. Türkiyenin bu tarzı hareketi Osman. 

Tflddyenin, bo~ yek4nu üçte bire lı imparatorluğundan ayrılan diğer hü
hıdirllcl.iti takdirde bunu muayyen tak- kfımetler üzerinde de tesir yapmış ve 
sltJerle venceflne dair bir teklif yaptı- meseli Yunanistan ile Yugoslavya Os
iı baklanda Royter ajansmm De§retti- manb hükt\metinin borçlanndan dola
ff haber doğru defildir. yı kendilerinin nasıl mes'ul tuttılablle-

JUmlDer vekilleri, Türkfyenfn bugtl- ceklerinl anhyamadıklan yolunda bir 
ne kadar borçlar hakkında resmi bir lisan kullanmağa başlamışlardır.,, 

Casus kadın işte hiç yoktan bır mesele 

İngilizlerin meşhur kıra) 
çesi Elizabet piç mi? 

En tanınmış. mütefekldrlerden 
ive bu iddf adr ..>ulunuyor 

lftl'lltetenin en meşhur kıralicesi Şe
Jd8pirfn muasın olatJ krra1iça Eli1 .. al>et
tlr. fngiliz tarihinin en büyük kadını di 
'Y9 tanılan EHzabet, sekizinci Henri ile 
karım Anne Boleynftt krzı olarak ma

ruftu. Devrinin en güzel kadınlarından 
l>frf olan Anne, kıral Henrinin ikinci ka 
nsı idi. 1533 senesinin başında ,·uku bu-
lan iajiva~lan üzerine Elizabet doğmuş 

F ranszzlarla lsviçreliler /ngiltereden 
..___ _ · fakat bir~ aene sonra Anne kocası 

Cfllly Atlllfaador ·. tarafından katledilmişti. 
Geçenlerde Romanya.da mühhn bır Şimdiye kadar herkes EJizabeti bu 

arasında bir mesele tralyaya ... casus şebekesi ,aka1anımştr. Verilen km V• kocanı• kızı biliyodardı. Halb • 

Avus .. 

l'raua Ye İsviçre arasmda bitaraf Wlndham, (garbi Avusturalya), 5. - son malG.mata g8re bu nıttnasebetle ~ki geçenlerde In1tilterenin en ileri mf 
mmtaka dolaymi)e zuhur eden ihtilaf (A.A.) - Tayyareci Oscar Garden yal- klf edilenler anamda Romanya ian tef~~i~Je?nden sayılan .. Dr. !nç bun~n Jfıral H11nrl Kırall,e J!'i 
buafialerde Lihey divanı adaletinde nıı: başına bir tayyareye binerek lngı1- ~ hayatmm en belli baflı ıimalann der aksını ıddıa ederek P sozlerı siylenu!t' na kanaat getirdim. O hal•• bana 
mnhak ... edilmektedir. Pransaıua Ye- tereden buraya gelmiştir. hır kadm da Yardır. CtUly Ausslan ttr. sa, Elizabetiıı validesi Aane meçhal 
killeri Sosiyalist fırkası rüesasından •• k k l nammda olan _hu gfiul kadm, aifzeUi• "Ben kıral Henri ile evlatlarının adamla temas -'•it ve bu temastaa 
(Metr Pol Bonkur) ile (Lotüs) mes'ele- Yuzere urlu muş ti ile başlıca sıyasllerl ve askerleri tes- porirelerini tetkik ettim. Onun kızı Ma- gilterenin en büytik hikiiınön 
Binde rranayı teaııdl etmit olan Pro- Londra, 4. (A.A.) - Dün akşam ec- hir etmiştir. Onun teshir ettikleri ara· r1 ne oflu Edvart kendisine benzerler. tur.,, 
fll!Ör (Badımu:a) dır. Misyö (Pol Don- nebi bir bahriyeli yüzerek Weston'da smda Binbaşı Vazaro De :o~o h ";; Fakat gene onun km olan Elizabet ona Dtyli Ekspres ba sözleri Dllasl 
k11r) Fl'Ul-..mı 7UUD Ull'~ri üse- lngiltere sahiline çıkmağa muvaffak ol Grozen bulunmaktadır. en a zerre kadar benzemiyor. Onun tipi bam-ı ten sonra soruyor: Bu böyle ise B 
ria4e hak iddiasmda 'blllanmadığı bir muştur. Mumaileyh, bitkin bir halde ol- hazırda mevkuftur. başkadır. Elizabetin damarlarında baba betin babası kimdir? F8kat henb 
••takayı t,Jep ehpMinia beynelmilel doğu halde karaya çıkmıştır. Bu ıemi- VAK 

1 
T aıauı kanından bir damla bulunmadı ı- vap yok! .. 

hukuk auarmdaa aıeeeleain m~ cinin Bristol kanalında kazaya uğra-
zamaaa U.bi tutubaumı icap ettireJni. DUŞ olan f ransrz gemfSine mensup ve 5 
:reeejial ileri sflnnUpür. lsviçre murah kişiden ibaret bulunan tayfalardan bi- 6 TeırlnMni Per,.,.,,. tllO 
haaı oı.a '1ÖBYö (Los•) ise FranSIZUI risi olduğu zannedilmektedir. 19 yqnı- IHı•••••••ııım•m 
iddiasını tamamen cerhetmekte ve Is~ da olan bu eemici Pier.re Hamı• Js Dahilde. liarlçte " Gazi 
renin bitaraf mmtak& iizerindeld huku mini tqımaktacbr. l arbta Kmıat lSO -
kunu turih eylemektedir. Divan, iki Qk l 
devlet arasındaki bu ihtilaf hakkında yanosu geçen er 
yalmMla karanm ftl'eeıektlr. Hallfaks, (Yeni-lskoçya), 4. (A.A.) -

S la B l 1T. l 4 ldtf. 9 metre tultinde bfr mot8rJe mU-
zrp r U gar .n.zra Z'lZn cehhez bir şalupa ne bugün Mlşjgan- Cemazlyellhlr 

izdivaczna ne db1orlar ? dan !faUtakaa. gelml§lerclir. Tedartkle-
'J rini ikmal ettikten eonra Atlu OkJa· 

Yupslavya matbuatından "Politika,, ........ .ka&etaek aiJ'etiade 1"1lu·+~ 

3 • • 400 '°° 6 • • 7fl) M5i 
12 • • MOO 2100 

1349 
sazetest Bulgar kıralı Borfstn izdivacı tadırlar. 
llllnltllebetlle 1azdflr Mr 'befmakal.ıe •• 

811 geoekı AJ 

'° •ntıe ••taıea JlrlUlyorı Duşen tayyare 
• 1Jutgar kıralı Boris' d~ayı al- 'LonCİra, ~ (~'.A'.S - lUr askeri ta~ Ganeım ..... : O.fi - 6attır 11,01 

lllakiç" ~-- ."-. ~ ~~ Mia ha1if oi:rak katolik~ot~~ ~~;ttli· Tayy 
evJatlannm da katolik ohnalarnu taah· nbi Yeglae rdtW -olan pilet telef ol- s 

s.wa (> ........ •ut ...,,pir. Halbuki Bulgar km- mqtar. a.aa ııM 1ua 
...... mucibince Balpr kıralmm or· V k hk • lll-==-----.:ıı~--111111'1'1• 
todoks mezhebinden olması lazımdır. .n.an oca ma um lüw• ı 
Boris bu hareketile on iki asırdanberi Yeni Delhi, 4 (A.A.) - Dftn 12 ay 
ortodoks mezhebine salfk olan Bulgar hapse mahkftm edilmiş olan sabık Kal
•illetfnl küçültmüştür. Boris katolfk klta. belediye refllhıin zevcesi Mra. Sen
•ezhebini kabul edeceğine Civannanm dupta'da INıdn "ay NPH malıkO.m e-

Dtin ıZllDl hanrer tldeNGe elmut-
tur • Bugilft ta111*Yıaıt ~ 
esecek, haft iC* 6facalrw. 

Ortodoks mezhebini kabul etmesi IAznn- dilıni§tir. ~ ı 
sellrdL Clvannanm validesi oı1ocloks ol J •tt d • e • l lda 
dutu halde zevcinin mezhebini kabul ngı ere e lŞolZ er Bu akeamlatan'bw 
etmişti. Londra, 4 (A.A.) - 2:1 Teşrinievvel- s.n ,_de .... 1q1c1ar ..... 

R • • • • h de lptz!erln miktan 2.237.501 kişiye ba- fuıl. ezszcum ur namzedi liğ bulanmakta idi. Şa :hale nazaı·an,11~;;;!!!!!!!!!!1!!!!1~!!!!9!!!1iilı!İll!fl!~-!!!!! 
Stne.m.Mrı Nevyork, 5 (A.A.) M. Rozvelt, büyük geçen llaftaya nlsbeten 38.213 ve geçen 

bir ekseriyetle N evyork valiliğine tek- senenia &J'lll tletıeslae ıdsbeten L003. A••ww .- ,... 
!'ar latilaap edihnJftir. 11. BonelUa 113 kişi fuladır. Alemder - Don ba)We - ~-~' ......: =:"t1a~=':. m:; l<.ahirede talebe kıyanu ...._ - au ..... .., 
aet 6teriJemij uaaol1111111v. Kahin, 4 (A.A.) - JJdlU. diler iki ,.,_ - .._ Km 

Yta1 .Jeney JdlktmetiMe _,. ....._ mektepte de kargaşaı•ıar zWa4r •taait- q... - MaHklt 
8IJra •iri M. Merrow a70 azahlma tir. Bulardan Wrili Kahlreıüa ftrOt- Betlktat Hl..-, - T_,. 
'-t1aap edilmiftir. M. .Monow'aa lami lanaclaa biri olaa Abbasl;yede kiba&. Etuval - Korsal\ 
~ar iatllıabatmda cflıalauri,.._ Ditfri Bulakt.ald •DaTİ mektebi olup Fı-aDllS - Na!'-UI kurbana 
"1er taratından l'ÖSterilecek namzeUer burada talebe mektebi yağma etaeğe MeJl)c - ~ konCeaf 
•raeııada lnalunmaktadır. teşebbfis eıaıişler. bir ot.amol,lili atete fdelek - t6tfen bft uııgo 

1}'" __ •,,J ,l-i[I t'enm,ler ve .havaya at., eden polise Şık - Uçlft clmtımı:. 
.. ~W}lue tev«. ıer karp taşlarla tecaYUz etqıerdir. Ma,a 911.,ya ~- DetnJr mlfb 

lilt-..., 5 (AA.) - Sililas itaatsiz. mafih, bir GOk talebe ;yarahuıq Ye birııı__;IW.;_8a._.~-(.Olll~~·~-~·)Tı~W~lliftiae~nl)-ll d ~tllle f§tirak eden ~er- toklan da tevkif eclilllli§ür. I"' 

.- ıe •• d1a u,.. tıevki1 .. ilme- S.. "l . . l Os1n1• Htla sinem••• 
«et tb.erüae ahali~ bl7ük bir hid uru erını a ınca .. ~ ~ mü-sili .,. .. 

Mtlletin O Büyiik Mürıidi Diyor 

Bilhassa asri memleketlerde 
hissolunaa cibanıümul bir ikti
aadi buhran vardır. Bu bu
rar tabiatile bizim memleke
V ,,.ize de tema• etmİf 'N 

ağarlığını hiııettirmiftir. 
Bu ııkınb karıısında emsal-

l
i siz tahribattan, dar ve .Ywak 

...a-c1ea ....,. •ıils....,ıım 

,&.t...nti iulyati1etle tU.r
mll ; ancak Tlrk milletiaia 

! blinyeıindeki kudret Ye B. M. 
Meclisinin tedbirlerindeki isa-
betle izah olunabilir. Seııelel'
deaberi alınan tedbirlere önt1-
müzdeki sene 4ha geııİf mik• 
yaıta ihtiyaç Yardır. Gayet 
tasarrufkirane bir idare tarza 
reaml ve hususi btitla mu&• 

mellbmıza hlkim olmak 11-
zımchr. 

• 1. 11. 930 nutuklanndan· 

Bliyiik Gazinin işaret ettifi 
tasarruf yolunda muvaffak ol• 
mak için en kolay Yaaıta 
TASARRUF KUMBARAlandır. 

TÜRKiYE tş BANKASI 

Tütün inhisarı umumi müdür 
Ye aale)'aa baş ıriistermi§tir. Zabıta Dombay, 3 (A.A.) - Madhavpur'da Nikson, her gda lflndiiz. ~ de CMPlerl 

....... be.rfne dOlnı Ylribrerek ili- ahali De ,poU. arasnada zWıtr eden Da· g ek cuını lftll!ll'l 1 ~ 4 te. t dl. 9900 kflo L &hne çul 
"'- etndt, halk ta Polisleri tap tut- tilAt tızerine 200.000 kip silrtOerinl •· Fer-ah .sinemada Anbarlanmızda birikmiı olan tahmine• bet 

lüğünden: 

t.--· Alıatl4en 20 kadar kimse ve larak gftmtşıerttlr. Şehir lllSlz ~ Iıaıla Bu 1tkfllD mcTJfm pro,pıaa Mil.$• aleni Jdzayede ile satılacaktır. Tahplerfn ( 17 Teırinisani 9 
•11181._ bir kq "'-' nrala.uu,tır. bit manzara al'!etnltttedlr. mont 1...11·-ıiad•"l bev.ı•, ır... 1r-..1rı." ......J. ..,._ U .ı. 7 1 2 11 

uıu.. • .ır 73"'"' ,..,~ p;91.,.tCW1 ...... - 1 loe I teminat akçeleriyle beraber uat 
'}aponyada jgvan mz f lst. B. U8rulbedayi ...... iHePi deıı mdteıektll bWjlii ~ ~pu. C.htada mlıbavaat komisyonuna milracaatlan • r........._ .., J' AjftEa: '*1hi 8. teailWe!d 'te Wtıema. , . , .1 

....-;-;~~ !:':: '!: ı:-:= IST• l1ElhUI ' "' . ~- ·a· "i'.. o R 'v A s i N E M A s 1 X"::'ll::llC: 
~ ........ 'ISZb'et Y91nnnet ! ~ ..... ...._llllbeldedk Daldk1eld bftj M E LO Yandi cu~a dı)# ,tqt 1+.30 matinesinden itibaren ve gecesi saat 2136 te Dk GALA l\.ıvSAMERESI oluak 
..... • im e'lerln RENK tt 91S tdbırile lfmdfye tadar emsah glitulmemlş hakıki bir s n at harikası olan 
ile "1Eıtaat.akarfık11W.._tıt p :.1 U L 1V H l r E M .R. N ın 

"'ltld wt ""lsleıt ............. S Perde A Z B A N 1 R A L 1 ~-........ ıı-.,........ ıı caNO C T K 
.... ft Mr tldl er.ıı &- Nam şayanı btyret ftlmi ile Jdlşat edilecekt'r 

.., w • Yuaa: Secıt ...._.:Adı ......... J~l6,34>-I&,80 ve ~J.35 Cuma vt bayram n eri saat 11 ve 13 te ilAve matlneteri ....___uıa...,..,.mlldaılanlOlllAM H. Bıaınstela v J rin fiatl . Balkon "°9 parter Ş5, hususl ı.;, n a ha n f ti:>)ler 100, parter localar SSO 
-.VW .......... dala ........... ki. fıfa1me ed• 1..er e 811. balkon localar 450 l\uruş. Cuma gu u t l 1 m tınelerinin fıatları tenzi!Atlıdır: 
~ .... ,_ .,.,.._ •llP'l•W.. a.L-....... .1,,,.., IWknn 40. YM'rte ~e~ r ~. 1ncıı1ar 350 1,urıı~ttır . 
..._ - .- lll•r ___ A_-.._________ ·=-=·= llllllıı 11111 ~ınllUlhtn • 

• 
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Fransızların keşfi 
suya ml diiŞÜyor? Londradan haber verildiğine göre iki anarşist 
. . . . . İngiliz ticareti bahriye vapurlarının en 

n . F . t k . Guba adası CIYarında dcnızın kuvveı mcshur kaptanlarından Sör Artür Ros· 
rarzs aşıs mer ezzne haruriyesinden istifade etmek için tec-Jt ~ t k "d k d'l k .. d. s·· ron e au e sev e ı me - uzere ır, or 

Beogradski geliyor bomba koyarken ya... r.~beler ~-a~mış olan .~ransız alimi :"f~s· Artürün son zamanlarda (Berengar~·a) 
) o (JorJ l\.lod) Paııse avdet etmıştır.l osta vapuru kaptanı idi. Sör Artüı ün 

kalandzla.r Mösyö ~J~rj ~lod) tecrübekd hakkın· ~Berengarya)nın tamirden sonra başlı-
Yugoslavya şampiyonu on beş gün sonra 

üç maç için şehrimizde bulunacak 

da demı?-ıtır kı: v f l t ı · t• k t · · · 
R d ğ Ü •· ·· .. • d "' yacagı se er ere ar ı,; ış ıra c mıyeccgı 

omaya o ru Y ruyuşun seneı ev " Kübada yapmıs olduğum fabrika . . 1 • d·ı· 
· · · · p · F · t k · s sımdıden ta ımın c ı ı··o:. 

rıye::..ı merasımı arıs aşıs mer - ezın· bir tecrübe fabrikası idi Hali hazırda ' · 
de tes'it olunacağı gün fransız zabıtası o fabrika sökülüyor. Ben. artık tatbikat Sör Artür Rostron .~ah~ ?v~·el (Mori
bir hadiseni nvv.kua gelmemesi için ·ahasına ..,.ermek nivet· d . D tanya) vapurunda suvarı ıdı. Yapılan 

!'i t- ') J ın eyım. unun l b .. . d" k d k 1 
Yugoslavya şampiyonu Beoğradski üçüncü maçm bu iki takımın muhteliti fevkalade tedabir almıştır. O gece nıs· için 2:5000 kilovat saatlik fabrika inşa ıesa a gorc şım ıye a ~-~· en ç?. · :.a· 

takımının üç maç yapmak üzere şehri- veya Galatasaray tarafından oynanma frlleylden sonra iki bisikletli polis me· etmek Jaztmdrr ki buna da vaktiJe söy- zazede kurtaran kaptan Sor Arturdur. 
mizc geleceğini geçenlerde haber ver- sı muh~em~ldir. Üçüncü maç daha zi- muru devriyelerini yaparken iki ada- lcdiğim veçhile üç dört milyon dolar la 1~~:.sencısi .nisaı~ınd.a ~Karp~nya) süv~ 
mistik. Esasta mutabik kalmmakla be· yade mısafır takımın izhar edeceği mu mm ellerinde bir paket olduğu halde zımdır. Yeni fabrikayı Santiyago ve 1 nh~ıne !ayın edılmıştı. 14 nısanda -(Tı
raber buradaki alakadarlar mezkur ku saba.ka kabiliyetinden sonra tesbit ede- bir köşeye sinmiş olduklarını görmüş- Kübada tesis etmek niyetindeyim. On j tanık) b!r ayıo:herge ~arparak bat:~gı ~ı· 
lüp arasında maddi şerait üzerinde mu cektır. . • . ler ve .. yanl~nna gide~ek teslim ol mal~- metro kutrunda ve bin metro derinliğe ! rada (Kar~a~ya~ va~uruna tcl f:~Z ılc 

h be 
, d. d D.. ··- di- Maamafıh Beogradskı takımı Yugos- nnı soylemışler. Herıfler karakola go- kadar batabilecek bir boru yapllacak·'haber vermıştı. Suvarı (Rostron) .. ::men 

a re cere)an e ıyor u. un ogren 1 ·11· t kı 8 .. ··1 .. 11 . d k. k ti b. l. k h ıı · d - . . . .. v• . .. k ,. t• 1 avya mı ı a - mma oyuncu veren turu muş e erın e ·ı pa e ır po ıs tır. Böylece 14 derece yerine 24 derece aza ma a ıne ogru gemısını son su· 
gımıze gore, atı ne ıce a ınmış ve k tı· b. k. 1 k t 1 k . t . O k·t ik. l k . kt· d t• k • . . . . ,. . . uvve ı ır e ıp o ara - anı ıyor. memuru açma ıs enuş. va ı ı a· bir fark elde edilecektir. Bu iş uzun rat e sev etmış ve Ya ın e ye ış<.'re · 
Beograd kının gelmesı sureti kat •J .> e- FENER TENlSClLERl AN.KARADA d d b .. h f'f • - . . -
de takarrür etmiştir. Takım bu ayin 27 F ·b h t . t k ı. A k :ım aAn ın a ı ~e • b b d ! zamanda yapılacak bir iştir. Bir iki se- kazazedelerden 70.> kı;-ı ku rta rmaga .~~ 

. .. .. . . ene1 a çe enıs a ımı n ara - man açmayınız om a ır .. ne geçmeden tekrar Kubaya dönmek vaffak olmuştur. Bu muvaffakıyctı U· 

ncı perşem~ gunu şe_hrımı~e ge\ecek Sporting takımile karşılaşmak üzere bu diye bağırmış. Paket dikkatle mua- fikrinde değilim. Fabrika üc seneden ev· zerine Amerika kongresi Sör Artür al-
~· 30 ~e kanunuevvelın beşınd~ .olmak gün Anka raya hareket edecekti.r. Fe- yene edilince içinde 7,0. luk b~r obü~ b~· vel inşa edilemez. Tecrübelerimden nej tın madalya vermiş. Sağ kalanlar ko-
uzere uç maç yapacaktır. tık iki maçı ner takımında Sedat, Suat, Zeki Rıza lunan bir gaz tenekesı oldugu obüsün derece tasarruf edilebilecegvini bana 50• 't . b' .. .. k .1 ?OOO • •1• 

b h ·ı B ikta · ktı T f'k b ı d · · d dl · h t 1 b 1 d - .• mı esı ır gumuş upa ı e - ıngı ız Fener :ı: çe ı e eş ş oynıyaca r. ve ev ı ey er var ır. açın e namlt ar uç arı u un ugu go ruyorlar. Verilen rakamlar yanlıştır. r h d' .1 . ı· 1869 c! d -;;.. 
-·· ıını•ımnmınııaıınuımıımn"""""',.._"_"_•mımmıııımıımıı-ıımmııımıwıı_,_,..,.,,.,"'"'',_,_"'-' rülmüştür. Aynca bir fülminak kapsü E- b . h -a 1 d - . . ırasr e ıye O} emış ır. a oaan 

.. . g~r enı~ e::. .P arr.m ogru ıse şım- Sör Artür otuz beş sene müddetle Kü· 

A • k M k b • • lu nazan dikkate çarpmıştır. dikı su şelalelerıne nıspetle yüzde on . . ffi erJ a ) SJ f a J fl esı Bunun üze1?~• .iki şahsın hüviyeti va· beş ila yirmi tasarrüf temin oluna- nar layn hattında kaptanlık etmıştır. 
raştınlmış. !kısının de ltalyan oldugu caktır ". M. Jorj Klod Madagaskar-

cu•'mhuriyet[erfnde nu· ·... K . . tad ·ı meydana çık~ıştı.r. Bunlar bira~ ~ıkış- da, fildişi sahilinde, Martinikte de fab- Tayyare zle altın nakli 8nUnU eS8SlYl l e tınlınca Parısteki Façyo merkezını ber rikalar tesis edilebileceği kanaatinde i· .. 
fu8 ne flİSbette ÇO- l ""h • d ~ hava etmeğe hazırlanmış olduklarını ik tni Geçenlerde Londradan Fran.saya su 

Sa a zyettar ffil zr ~ rar etmişlerdir. lçlerinden biri gazeteci ş. ratıe üc; ton altın göndermek lazımgel-
(}'8/zyor ? Mısır kanunu esasisinde ve intihap tere demiştir ki: · Tapu i<•areıinde: miş. İngiliz bankası bu altı~ s~okunu 

Son istatistiklere nazaran Müttehit kanununda .yapılan tadilatı yazmış, Mı Romaya yiirüyüş şenliği olsun diye Kazalarla tapu idaresi araıındı tayyare ile göndermekt.en emın bı~ usul 
Amerika cümhuriyetleri nüfusu, 122, sırda ekserıyet fırkası olan Vefdtn, Faşizmin Paris merkezini berhava ede lhfl6f ok bulamamıştır. Tayarecıler yol~a ~nme-
728, 873 e baliğ olmuştur. Müstemleke- sonra Ahrar fırkasınnı bu tadila.t aley- cektlk. Ben bundan on beş gün evvel • • 1 

• r ğe mecbur olurlarsa her hangı hır ta· 
Jerin nüfusu olan U,772,688 de ilave e- hinde bulunduklannı ve bunlan protes merkezi Romada olan fa.şist aleyhtarı D~ır~lerıne a~t tap.u kuyudatı arruza karşı kendilerini .müda~aa. için 
dilince dahil ve hariçteki mcmu nüfu- to ettiklerini yazmıştık. Son posta ile komiteden talimat alarak buraya gel- lberınde tapu ıdaresıle kayma- tüfek ve rüveherle teçhız edılmışler· 
su 137,501,561 e baliğ olmaktadır. 1790 gelen Mısır gazetelerinin verdiği malft- dim. Barutu, obüsü ltalyada tedarik kamlar arasında ihtiJif çıkbğı dir. 
ısenesinde müttehitlerin nüfusu 3,929, mata göre Mısırın en eski fırkalann- etmiştim. lstialden başka bir de yangın yazılmıştır. Tahkikimize nazaran 
214 ten _ibaret imiş. 10 sene zarfında dan o.lan Hizbil Vata~i ~e yeni tadillt olsun diye Fransada merminin etrafı· esaslı bir ihtilaf yoktur. Kayma- Doktorlar gelecek 
l 7,0~~,2a3. e çıkmıştır. a~~yh~nlıde kahrük~~.,, vert~ışktir. Bu kara~ na pamuk sarmak hatınmıza geldi. kamlar kayıtları iyi bir şekilde Önümüzdeki Nisanın altısında 
Muttehıtlerden Nevyorkun 12,609,555 gore ıT sır ume ı, anunu esa.sıyı Yann gece bombayı atacaktık. • 

nüfusu vardır. Bundan sonra Pensil- tadile salahiyettar değildir. Bu iki anar§istin Pariste başka şerik muhafaza edebılecek ~ahze~ler ~ehrimize büyük bir etibba gu
vanya geliyor ki onun da nüfusu Hizbil Vatani, bütün Mısrnn hükt- 1 . 1 1 dığı hakkında tahkikat tedarik edecekler, tapu ıdaresı de rubu gelecektir. Doktorlar Bursa 

1 h . d b. l · · · erı 0 up 0 ma '- l · k 1 k d'l • 9,638,099 dur; llineis'in 7,630,283; Oha· met a ~Y ın e ır eşmesını tavsıye et- cereyan etmektedir. "-aza ara aıt ayıt an en ı erme ~e Yalova kaplıcalarını da ziya. 
yın 629,373; Teksas'ın 5,810,683; Kali· mektedır. teslim edecektir. ret edecekler ve buralarda ilmi 
forniyanın !l,642,282 dir. Bunlardan Bu itibar ile Mısırda kabineye milza p la k tl ~e mesleki tetkikat yapacaklar-
sonra gelenlerin de 4, 3, 2. 1. mi1yon ve heret eden yegane fırka ııtınat fırka- os ar arının mu "YAKIT,, e abo-
ıoo bin nüfusu ihtiva etmektedir. En sıdır. cz'di kim ? dır. Bu ziyaretten Etibba odası 
küçük M. cümhuriyetin nüfusu 100 bin- Saray fırkaın olmakla matuf. ol:ı.n . . \ ve Muhadenet cemiyeti haberdar 
dir. Ne,·ada l\l. cümhuriyetinin nüfusu l'e saray etrafında millt bir ittihat te- Posta kartlannın. mucıdı (Emanü~l ne 0 UOUZ edilmiştir. rı 

oo~~9d ~~riwt~~hf~~"~~l~rm~)~mmh~A~~~~~~--=================----------------~~ .~e M.'~~mh:r;iyetlerden en çok nüfusu kararda kannnu esaside yapılan tadili. tidir. Bu :ıabit ~869. senesinde iktısat 
dan Kaliforniyadrr. Hatta sinemacılı- tı, milli hakimJyete münafi görmemek- ha.kkmda yazdıgı hır eserinde kapalı 

ğın bile paytahtı sayılmaktadır. Bunla te, gerek yeni kanunu esasinin, gerek mektup v~ posta kartları ınes'elesini de 
nn i9inde nüfusundan kaybeden de yeni intihap kanununun Mısıra iradei mevzubahıs ederek.posta kartlarm~n ~ 
Montana 1\1. cümhuriyetidir. Diğerle- milliyeyi lfıyıkile tecelli ettiren bir par palı mektuplara n~betle. ehev~mıy~th 
rinden arazice büyük olan Şmali Ame- lamento hayatı yaşatacağına kani oldu b~r tasarrufu m~cıp ola~ile<:egı ~e~ce· 
rikada Kanadanın nüfusu h;e 9,934,550 ğunu söylemektedir. sme varmış. Yıne aynı ~ne ıçmde 
dür. İttihat fırkası şimdiye kadar Mısı- (Noye Fraye Prese) gazetesıne de bu 

nn siyasi hayatında bir varlık göster- bapta yazdığı bir makalede kart postal-
lstanbul ikinci icra Memurluğundan: miş bir t~şekkül değildir. lann kabul -ve tatbilanı tavsiye etmiş. 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya Avusturya postalan idaresi de (Her 

~evirilmesi mukarrer Kilim ve halı sec- Milli mecmua manın) bu tavsiyesini muvafık bula-
cade ve cecim hahlariyle halılar 13)11) Sekiz senedenberi edebiyat rak ı teşrinievel 1869 tarihinde ilk defa 
930 tarihine müsadif Per~embe günü olarak kart postallar tab'ettirmiştir. 
saat ıı den itibaren Sandal bedestenin· san' at Alemimize mllfit olmiya Avusturyayı İngiltere takip etmiş ve bu 
de a~ık arttırma suretile satılacağın. uğraşan bu mecmuanın 119 uncu suretle kart postallar her hükOmette 
dan tnlip olanların mezkur gün ve sa- sayısı çıkmıştır. Milli mimari an- taammüm etmiştir. Bu hesaba nazaran 
atte mahallinde hazır bulunacak me- keti mühimdir. Tavsiyeyi zait kart postallar 61 senedenberi istimal 
murunu müracaatları ilan olunur. addederiz. olunmaktadır. 

,. Vakıt,, ın Tefrika$ı ' 4 

[ ~=~~?!~~--~~~~!~~~~~ ] 
Hep i yavaş yavaş susuyorlardı. 

Yuvarlak kü~ük kamara pencerelerin
den içeriye limanın gürültüsü geliyor
du. Acaba hunlar nasıl adamlardı? 
Hangi lisanla konuşuyorlardı. Gürültü 
o kadar karışık. o kadar tuhaftı ki bu
nu anlamak kabil değildi. Evet hisset
miyor değillerdi. Suallerine cernp ve
recek olan işittikleri gürültü değil, rıh 
tımdan itibaren yayılan büyük memle
ketti. Suallerinin cevabını i. tikbal onla 
ra bu topraklarda verecek. Bu insanla
rın nasıl adamlar olduğunu öğretecek
ti. 

"' Kumandan tekrar etti: 
- 68 Numara değil mi? KA· 

tip Efendi B işaretli künye def
terinil alınız. Bakın bakalım, 68 
numaranın hizasında hangi ısım 
yazılı. 

- 68 numara mı ? Sim As
tern •.• Bert de. 

- Olrayt.. O ismi silin. Son 
IMMDU&ya iÖlÜJ'ÜD. [\OD numara 

Yazan: Peter Bolt 
413 değil mi? Yani ölen kadmın 
numarası. 

- Evet. 
- Ali. Erkeklerin künye def-

terinde ayni numarada yazılı o
lan isim hangisi? 

- Sten Parker Fulgardide. 
- Sten Parkeri 68 numaraya 

demin ıildiğiniz ismin yerine 
koyun. 

- BaşüstUne Kumandan. 

Bir saat sonra muçolar kadın
ların kapılarını çaldılar. Fakat 
bu dışarı çıkmak için bir işaret 
değildi, kendilerine kahvealh 
vereceklerdi. 

T ~hakların, sofraları süsleyen 
çiçeklerin karş111nda kadınlann 
asabiyeti biraz yatııır gibi oldu. 
Gene gUlmiye baıladılar. Ümit 
yeniden başladı. Evet vapurda 
yafamak çok iyi idi. Bundan 
sonra da böyle olabilse idiler .. 

Niçin olmaaın... işte karııla
nnda albn memleketi, mecnuna
ne llmitler, hayaller memleketi 
uzanmıt duruyordu. 

-3-
Hastinı A •uıturalya seyaha

tine çıkmadan altı ay kadar 
enel aarbf-: Avuıturalya hükfi-• . . 
metinin Londra gazetelennde 
bir illnı çıkmıftı. lngiliz müstem
lekeıinin Londradaki mUmesaili 
Sir Malken Fraıer imzasını ta
fıyan bu ilin oldukça ıaripti, 

Müstemleknin ikliminden,ahval 
ve ıeraiti hayatiyesindea babaet
mekle İfe baıhyor, altın maden
lerini anlatıyor, memleketin re
fahından büyük ıe"etinden dem 
vuruyordu. Bunlar aııl babıile 
dotrudan doğruya alakası olan 
ıeyler değillerdir. Mtımeasilin 
asıl maksadı en nihayette mey
dana çıkıyordu. Garbi A vustu
ralyada kadınların mecmuu er
keklere nazaran ııçte bir dere

cesinde azdı. Hükumet bu nis
betaizlği izale için mühim karar-
lar vermiı, bu kararlar 
hUkllmdaruı taıdıkine iktiran 

Darlilfünun eminliğinden: 
Fen F akUltesinde münhal bulunan tatbiki makine mtiderriı ır.u· 

avinliği için yapılacak müsabaka imtihanı hakkındaki sualler ber· 

veçhi atidir. 
1 - Cereyanı daimi motörlerinin havassı umumiyesl. 
2 Gayri müttebidfizzaman motörleri. 
3 - Transformatörler. 
4 - Daimi cereyanla cer. 
S - Kudreti elektirikiyenin uzak mesafelerle isali. 
6 - Ynkıek ve altak sukutlar için türbinler 
7 - Uzun parçalar1n tazyiki. 
8 - Kazan tecrl\beleri. 
9 - Makinelerin frenajı. 

1 O - Toz kömilrle teshin. 
Fazla malfimat için Fen Fakültesi kalemine müracaat lazımdır. 

etmiıti. Masarifi müstemlekeye 
ait olmak üzere lngiltereden kifi 
miktarda kadın getirilecekti. 
Kadınlar Avusturalyaya vapurla 
nakledilecekler, ayni miktarda 
erkekle hemen evlendirilecekti. 

Hlikflmet kadınlara bulacağı 
kocalann kamil, namuslu, çahı· 
kan, hali vakti yerinde insanlar 
olacajını M>ylUyor, hiç bir kadı
mn kocasız kalmayacağını, bunun 
tekeffül edilcbil~ceğini bildiri
yordu. 

llln beklenen teıirleri lüzu
mundan fazla süratle yapmıştı. 
Kırallığın her klSşesinden Lonra-
ya bir akındır baılamıştı. On 
beş yaıından altmışa kadar her 
yaşta, her meslekte kadınlar 
gurup gurup, kafile kafile ıeli
yorlardı. içlerinde dilenciler, 
asılzadeler, devlet düıkünlP,rİ, 
çiftçi kızları, artistler, bar ka
dınları, sabıkalılar, velhasıl cins 
cin.t, nevi nevi kimseler vardı. 
Bir kısmı macera geçirmek he
vesile, bir kıımı para kazanmak 
hırsı ile, bazıları fakirliklerinden 
bazıları da iyi bir talie kavuş· 
mak hayaJile geliyorlardı. Ara
larında fedaklrhk arzusile hare· 
ket eden ideal~tler, boıta bulu-

nan itıizlerde vardı. Kimi güzel 
kimi çirgio, kimi ahlaklı, kimi 
ahlaksız, kimi iyi kimi fena idi. 

Bir komisyon teşkil olundu. 
Öyleya bu kadınların hepsi 
gönderilecek deiillerdi ya. Has· 
taları, sabıkalıları, macera peres t· 
leri ayırmak lazımdı. Ekseriyet 
fakirdi. Okadaaki bazılarının 
üstlerindeki elbiselerden başka 
giyecekleri yoktu. Müstakbel 
zeYçleri kartısında mahcup düş· 
melli.ek için bunlara müstemleke 
hesabına münasip miktarda ç.e• 
yiz yapmak lizım ıeliyordu. 

Komisyon bu işle de uğraştı. 
Müracaat edenler 7000 kadar 

dı. Y almz 413 tanesi intihap 
edilebildi. Ancak bu 413 tane· 
ıi iyi bir ev kadını olacaklarına 
dair kefalet irae edebilmişlerdi. 

413 kadının 412 si de iddiasız, 
hır.saızdı. Yabancı bir memlekete 
gideceklerini biliyorlar, bUyUI< 

bUyük O.mitler taşımıyorlardı. On· 
lar sadece bir hayat oyununa 
atı'ıyordu. Poker gibi, zar atacak 
gibi bir oyun. Ya kazanacaklar, 
ya kaybeceklerdi. Kazanmaları 
kadar kaybetmeleri ihtimali vardı. 

[Bitmedi] 
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lktısadi tıaya_t ___ _ eyrise ain 
içinde Bulunduğumuz Buhranın 

s~beoleri 

101 kişi ile --
Vlühürdar zade ham altında Tcl.lst.274Cl 

K 1 b rsası Pı·yasası "lkb•adi dönümü:::nuzün en çetin devresindeyiz ı oca ar o - 47 - ' 1 skenderiye sürat fakat bu dönümden geçeceğiz 1 " 

t Jkt t Vekiltnin mahlm beyanatı 
• ;.u-a, esham, ta.hvilAt, zahire, hatta teni Beden: ah, ah, o lezzetli ve kıymet pos ası ·~ ----·----

. • ın'at memleketlerinde d.y borsaları o- tar beden! Boy, bos, reftar .. küheylan.. (EGE) vapuru 7 ı lktısat Veküi MU8tafa Şeref B, An- kabartacak en büyük şiarın mirasyedi-
ur da n.i~bı gelinlik kJz)ar için koca bor Bat pek güzel. Ya onun içindeki? ' Tetrinisani karada gazetecüere cüıan iktı11adiyatı- cilikten uzaklaşarak tasarruf olduğu-
.alan, piyasaları, panayırlan, sergileri Ondan ilL 1 Cuma 10 da ıl nın vaziyeti ve Tü;kigedeki buhranın ne. iman etmeli ve bunu tatbik etmeJi; 
lmaz! lfte, 1- hanım bu kadar meziyetle- Galata rıhtımından kalkarak sebepleri hakkında mufassal beyanatta şu hasletler Türk ~.!ciyesinde zaten ,·ar 

Bunlara bir yurt lazım. Hükômet ko- cine rağmen hayatta muvaffak. olama- cumartesi sabahı lımire ve ı bul~nmuştur. Bu beyanatı aynen der- dır. ~unl.arın daha şuurlu, daha faa 1 

la.r borsasına bir komiser tayin eder dı. Sebebi? Bunu düşünüyor, düşünü- ı lzmirden saat 12 de kalkarak- cedıyoruz: Y.! •·· - • r~·emesi için bunların . : 
i! Ornsmı bilmem; fakat bana eder yor, alim Allah bulamıyorum. üçünciı , .'azarleai saatlOda lskenderiyeye "Bugün cihanda hakim olan iktı- cesine .nani engelleri atıp ::ahayı düzelt 
ibi reliyor; çünkü kayınlacak çok ar- defa nlidir, üç defa betbahttır. Sorma l vanr. Çarşamba lskenderi- sadi buhran, zirai sahada istihsal ile meyi hükumet vazife bilir. Bir de, yu· 
adaşımız var. Bir komiser, birkaç ka... ym. içler acısı. p · istihlak arasındaki muvazenenin bozul- karda saydığınt sebeplerle memleketi(' 
em- Evet, böyle bir müesseseye ihti- Evlenmeie hakları olnııyanlar - eı i yeden hareketle ıreyeuğ- ması ve zirai mahsulat fiatlerinin düş- işletilecek sermayeye darlık anz olmuş 
aç var ve çok. Teşkilat yapmakta geci· keklerden bahsediyorum - niçin, neye l rıyarak doğruca lıtanbula ge- künlüğü sanayi sahsında ise istihlakin tur. 
ilmiş. Bununla beraber alış veriş tıkı- evlenirler? Bilmem. Evlenmek istiy~n- 1 düşkünlüğü ve işsizlik şeklinde görü· ROÇHANLI TARiFE 
ında gidiyor. Şimdiki halde Istnabul ler bu teşebbüste bulunmadan kendile- , lirİSKENDERIYEDEN aktar- nUyor. Dir taraftan işliyeceklerin tasarruf. 
iyuasında., kocalar 200 liralıktır. Da- rini bir güzelce denemeli, tartmalı. Ak· ı1 Bu buhran istihsal ve mubadele itibari bilgi ve çalrş!:anhk gibi iktısat amille· 

ı a fazluı yok gibi. Daha eksiği istediği si takdirde yakarlar ve yanılırlar. ma PORTSAIT için de etya le milletler arasında vücut bulmuş olan ril _ teçhizini düşünürken, diğer taraf· 
iz kadar. Şu cemiyetin üzerindeki kaim perde-! kabul olunur. tesanüt ve karşılıklı bağlılığın derece tan da mi1Ji kredi müesseselerimizin 

Bu ticaret ne halde? Çöpçatanlığın yi ka.ldınnız: Tabiatın çelik. kanunla- ! • ve kuvvetini gösterir. Buhrandan en sermayelerini genişletmek çarelerini 
1 büytik mütehassısı pek nezaket10 z" nna riayet edilmediğinden ~·rç?k çatı· J ra~zon itiBCİ PDS~Sf çok müteessir olan milletler ziraf veya bularak işliyeceklere külfetsiz ve ucuz 

.tanım efen dinin fikrini almağa gittim. ıann altında nice koca vekillen, fahri (REŞITP AŞA} vapuru 6 sına.i mahsullerini diğer memleketlere işletilecek sermaye bulmak laZTmdır. 
Beni epeyce nezaketle kabul etti. Söy- kocalar, kan vekilleri, fahri kartlar ya- ihraç etmek suretile kendilerine nor- Hüktmet bu sahada esaslı surette ça· 
liiyor: - flYOrI teşrinisani Perıembe aJqaını mal iktısadf hayat temin etmekte olan- lışmaktadır. 

- Derin bir yaraya parmak stırdü- 1- hanımm bahsi geçtL Galata nbtımından kalkarak ıardır. Merkez! ve cenubu şarki Avrupa dev 
niiz. beyfendi. İhracat mes'elesinden, A ... hanım da onun taban tabana zıd j lnebolu, Samsun, Onye MiLLETLER ARASINDAKİ !etlerinden bazıları için zir.ti mahsulle-
kambiyo işinden, şimendiferden daha dıdır: çehre züğürdü ve kuş kafalı. ! Fatsa, Ordu, Gireaun TESANüT rln ihra.cı iktısadt bayatın normnl şart· 
1ttühim bir mes'ele: gelinler ve güvey- Bununla beraber hiç eziyet çekmeksizin1 Trabzon, Rize, Hopaya gide- Buhranın sebepleri kanşık ve miirek· lannı teşkil eder. Buhran~ hazır bun· 
Ier işi. tçtimafyat iktısadiyatt.an mü· en büyük ikramiye ona çıktı! O, bugün 1 p . k I ·ı keptir. Cihan istihsalini teşkilatlan dır· Iar üzerinde çok ağır tesirler yapnıak· 
himdir. Aldı z.... Hanım efendi: bir sahici prenses gibi yaşıyor. Halbu- cek ve dönDıte azar 11 e eaı e mak. için antant ve karteller yapılması tadır. Zirai mahsullerin ihrncı arnların 

- Gelinlik çok, koca yok! Hiç inan- ki asıl yeri çamaşırlıktL 1 Rize, Of, Trabzon, Polathane, fiatleri dUşürmeğe ve istihlaki artırma da bir hububat birliği yapuı-ak Avrupa 
rn.ayuuz: Eğer size 700 liralık kocalar Istılah paralamakta muktedir deği- Giresun, Ordu, Fatsa, Sam- ğa hizmet eder müli.hazasile gümrük ta nm, daha ziyade, sanayi mahsul il ihraç 
n.r derle1'8e geçiniz: yok, yok, yok! lim. Ne derler? İnkılap mı, i~tihale mi? ıuu, lneboluya uğnyarak ge- rifelerinln indirilmesi yolunda tavsiye eden memleketlerinden kendi ı.iraat 
'9'eMellm... Işte (nisa taifesi) bir istihale geçiriyor. lecektir. olunan tedbirlerin buhranı tahfif ede- mahsulleri için rüçhanlı tarife tatbik 

Ne derle1'8e iptida o rakamı yan ya. Bey: - Kan I bizim kız aldı, yürüdii... ceği iddiası sabit olmak şerefine ermi- etmelerini ve bu suretle mil!etler ara-

rıya indiriniz; beş yüz mü dediler? 250 Hasan Bey, sonra Hüseyin Bey, sırası Mudınyn postnlnrı yecek davalara çok benzer. . smdaki mübadele ve ticaret münasebet 
deyin.iz ve ~ene ihtiyaten bir kere dü- ile: Ahmet, Mehmet, Mahmut, Ali, Ve- ~ıu Milletler arasındaki tesanüt mfllet- lerinde en büyük teminat olan en ziya-

s Ji idare rıhbmmdan uat 9,.7Vda tiintınfiz. Hükdmet memurlarının, ban- li Irfan, Ihsan, Şükrü, Sabri, e m, lerclett her birinin kendi hududu içinde- de müsaadeye mazhar olan niıtet mna-
kalarda ça.lışanlann maaşları ne? Tüc- Bekir, Cemal, Celal, Cemil, Kemal, Ki- kalkarak cuına, çarıamba Mu· ki iktısa.dt muvazenesine anz olaa. hale melesi kaidesini bertaraf etmelerini is-
carJrğm bn feyizsiz devrinde 1000 lira, mil Kosti, Kirkor, Andre, Yasef Bey- danyaya, ve pazar ırtıoleri Mu- lin diğer milletlerin iktisadi muvazene- temişlerdir. '" 
90o li:ra, 700 lira karlara inanmayınız. ter.: Çok oldu. Artık kerime hanıma bir danyaya uğrıyarak Gemlite leri üzerinde in'ikA.slar yapmasında en HUBUBAT BmL101 

Demek ki benden adamakıllı bir mU- dizgin vurmanın günü geldi sanıyorum. gider ve gelirler. müessir amillerdendlr. Bunun içindir Bu teşebbilsün netice vel."!:tı!iı.tlen 
lakat i8tiyorBunuL Pek güzel. Memnu- Hanım: _ Koca t iyi düşünüyorsun. ki dünya iktrsat buhranının izalesi çare ne kadar teredd6t gösterilse yeridir. 
11- .. ı· . s· d h . k 10, 11 te•rinisan'ı 930 kadınlara b h b bat b' 1· ~i t k.l et - aoy ıyeyım. ız e e emmiyetle din Bu isimleri sayıp dökmekle bizım ıza " leri ancak her memleket muvazenesinin Bir kere, u u u ır ıg eş ı • 
leYinlı, sözlerimi kaydediniz. Para ol- namussuzluk l.snat etmek derecesine va l?, 13 " ., Erkeklere d.iier memleketler muavzenelerine da· mek isti.yen memleketlerin sanayi mem 
ftladıfı gibi aşk ta yok. Yok... yok- eski nyorsun. Halbuki bu beylerin hepsi kı· Türkiye aeyriaef ain idaresi yanar olduğu noktası düşünülmek, söz Ieketl~nnln sanayi mahsullerini istih-
~Ibanlar geç i. Leyll ile Mecnun dev- zın nişanblnn idi. Olur ya? Aynlık ol· mütekaidin eytam ve eramili· · önünde tutulmak sureti.le bulunabilir. llk itıbarlle tuttuklan mevki çok ehem 
tinde değiliz. Saz şairlerinin bahsettik- du ... Şimdi Ya.sef Beyin nişanlısıdır. nin teırinientl 930 m•qlan -, Dil .. ya buhranının memleketimiz iktısa- miyetsizdir. Bunlar sanayi memleket-
leri -'-nlar artık tmıarhanelfktir. _.Nasıl muharrir Bey? Ben bu fık- " 1 • in ih tA.11.1,.ri ••nayı· mahsul· ö 1 --s-u liAllda muharrer g6Dlerde Ye· • 'dlyatı"Usermaeki m'ikülar'Çot açıktır. ~ .rat e NIU... -

Y eteri ya çabuk intihar ediyorlar, rayı ablam Hilmiyeye aöylemiştim. ~ rilecektir. Hakikatte bizde zirai " amal mahsul- !~rınin bti>:ük bir kısmını istihlak eder 
1ahut oifahaneye bkıhyorJar. bana ne dedi, bilir misinniz? Şöyle söy • . • Jerin istihlakinde düşkünlük zlraatt.c >~r ehemmıyette olsalardı sözlerini ge· 

Dtrahomayı da kabul etmemişiz. Ka- ledi: 
/ 

. K .. T md:Ji D • ·~' istihsal fazlalığı ve işsizlik ınes'elelerı· çırebUlrlerdi. Ve senayi memleketleri ik 
dınlar kapalı değil ki erkekler mutlaka _ z ... "! Moralı ff,_, hanımı hatırlar zmır- asava ve e a.u emır.,.-u• d . t - t dl kal'Qılıklı bir tamamiyetle menfa 

M~:J·· · ti .:. . ne müstenit bir buhranı erpış e mege ısa ·~ 
evıenmeğe mecbur olsunlar. Benim mısın? uuurıge nuen. .. atlerlnfn temin edildiğini görerek hubu 
CQ~litfmde-. _ Hay hay! Ayşe, Fatma, Zeynep 15 Haziran 1930 tarihinden beri sey- luzum yoktur. , bat birliği yapmak istiyenledn taleple 

- Vay, z_ Hanımefendi, siz genç hanımlann annesi. rü sefere vazedilen ve her Pazar ve BlZDEKl lN ı:.~~~~ ''ka 1 rini tetkika )i,yık bulabilirle:~i. llal-
defU misiniz" d Çarşamba günleri Bandırmadan saat 2 Cihan buhranının ız e 1 ın 1 s a- k' · d'ki halde vaziyet berakh:.t.ir. · _ Ta kendisi. Bunlar eski devir e h 11 · · · ks · i · bu ı şım ı 

- Utife etmeyiniz: yaş 42 yi. buldu. b k kimlerle evlenmişlerdi: de hareket ile saat 10,41 de Izmire mu· rı ihracat ma su f~r~~az_m ~ ens ~ın Diğer taraftan böyle bir itilafın, bü· 
bi~~o~~ hünerind~. ~ahir z_ hanım a Ayşe: Fikri Beyle, sonra sırasile va.salat eden 102 mükerrer numaralı v~. hububatım~~;8 d ıa .. e~;ne k:':ı o ;n tün dünyada yapacağı in'ikaslar itila· 

& ..... ıı.~iinuıedl ve sozüne devam etti: Sadık Paşa ile, Camgöz Mehmet beyle katar iş'an ahire kadar Teşrinievvel duşkilnlUk şe ; ~ gor m.,:bi~ rft r fın aleyhinde en büyük amiUerdendir. 

1_ - . ~ızım zanıanımızda bir genç er· Tatar Celil Beyle, Manastırlı Zeyneİ 1930 gayesinde latv edilecektir. Demek kat bizde cihan u renr se e a r a 8 bö le bir ~tilaf ingiliz dominyon 
lltk ıçır1. bir kadın bi kı b - ~ oluy kı' Bandırmadan saat 2 de hare- o.sın memleketimize mahsus bir buhran onra Y hanlı tarife "'sasına mu"ste-
81i ba • r z aeagı, gug· Beyle Mısırlı Zinnun efendi ileH. sor\ or -r:- 1 w i h'lall la.rmın rUç " 

' ldrn, kollan omuzlan sırtı hat • H 1 b. ket edecek olan son katar 29 Teşriniev- da v. ar~ıri. TBti~' kimdparlatt?r. ugukn nl ı . , nlt bı'r iktısadl imparatorluk kurmak t.a ...ı: • ' ' • kocalarını hatırlryamıyorum. e e ır k n r ev e ının uru ması 
1,.:_11nş·da bde end.er görülür bir haya- Edirneli ile evlenmişti. Bir haftada bo- vele mUsadif olaca tır. yenı mı •. ind k, yardım eder ki, bunu tahakkuku Av-

.... ımdi" Şfmdı ondan I' k ö ·· 0 h 2 Teşrinisani 1930 tarihinden itibaren imparatorluk manzumesı ıç e te,e • der ki, bunnu tahakkuku Av-
16:ror? . ,o ne g ru- şandı. Fatma: Ufı kısa keselim.. ep 102 numaralı katar, 21 Mart 1930 tarih· kili etmiş bulunan kozmopolit, fakat yardım e 

l·ı ı ı ı d nayi memleketlerinin hiç te Is· 
Va.kttl bl:r kad si ı~· ukerler, bahriye ı ere ev en r ı. li -•·tı hareket ilanlannda irae olun- yaptığı ve yapacağı işi öğrenmiş lktısa- rup~ sa kl 1 k . t' kl . 

d e m &e 'i'ıtmek ne ka· d 18 'k.h g~miş ama 18 ... AA 1 1 . h ü t "be i temıyecc eri, mani oma ıs ıyece erı 
ar dçtü? Bqın an nı a duğu veçhile her Çarşamba ve Pazar d unsur arın yerme en s ecru s z . 

ICadrnJar açıldı. Plljlar da açıldL koca ile değil günleri Bandırrnadan sa.at 6,55 de ha· milU iktısat unsurlarının kaim olması bır işti~ başktı sanayi memleketleri· 
~~trk bir kadına, kocasının huzurunda Zeynep: Istanbulda 8 ~o':'"" .Fakat o reket ile hmire saat 15,41 de muvasa- mübadele, muhaceret, inşa ~e imar ve B:e: :~rinde gittikçe ehemmiyetle 
::~nin tistündeki benden veya sırtın bir aralık Şami - şerife gıtmıştıb; ·~rada le.t edecektir. buna benzer daha birçok millet yara- :~~i ve tatbik clunan zira.at siyaseti 
-ı bereden bahsetmek tabfl bir şey. çok evlenmit dediler amma 1 mem. lzmir 23 Teşrinievvel 1930 tan ve tarih yapan muazzam hadiseler _ 

dir. Siz onlan Filftrya'da görmüş, ma- Belki heMbını kendi de unutmuştur. ' MüdürlUk · tesirile iktısadi hayatımızın uğradıfı v :ır. i setten müstefit olan milli 
:_:ııe o hanımla biltün mevsim deniz Pek All % Söyle bakayım şimdi. Mo- zaaf ve fnhitat(Depression econoıniq~e) .. :ıns iı~rr hububat birliği yapmak 
"'i Yoeu l'eya güneş banyosu alabilirsi- ralı hanımın kerimeleri namussuz mu? 1 Öl Um 1 tir. Cihan iktısadi buhranı birim vazıye ~t' ıs rin talebir.i her hJ.ldee sempa· 
·• ı. lfalb · ' O t• · · d h ·· 1 t' · tir Ik ıs ıyen e k 1lki geçmiş devirde ağzımızdan Haşa, sümme haşa! ... Soranm sıze. n ımızı a a ziyade guç eş •.rmış : · ik b lmı acaklardır. 
L •zara böyle bir pot çr•·-- ı'ptida bı"r sekiz ki•i ile nfmıınlanıp ta hiçbirisi ile tısadi dönümümüzün en çetin devrınde t l\.u Yf "'u JUNL s- r- ld ~d· · V 'd t ıaama ih, bi:tün es!>aba rağmen, 
't1I rıun, Yahut talili iseniz şartı Ue, şur geçinemiyen hanım neden ahlaksız, e- lıtanbul Be e ıyesı arı a bulunuyoruz. Fa~at bu dönüm?en g~çe hububat birliği yapmak istiyenlerle a-

fle bir dayak yerdiniz. sonra 0 ha· depsiz olsun. Ölçü bilir, iki olamaz. A- mfldürO Nail beyin pederi Ah- ceğiz · muvazenelı lktısat devrıne gıre- ,, hububat ~a+.ışı ı'tı'barı"lr. hir 
1\(at u ·- , d'l ] 1 b r d bek" 1 , . . . ikt dl zara rn~rn"a - - .. 

G ç wt1Alda boşanırdı. ı o a ım. met bey irti a ı an a ey •- ceğiz. Memleketımızıl~ Jtı~ ma: kuv ı:ıenfaate iştirak vardır. Rüçhanlı tari-
onı tnçler kadına kanıksadı. Kızlar da - Hanımefend~ evet, buyurduğunut mittir. Cenaıaıi bugllnkcı per- sının şu zaaf ve hua 1 a ın ':ı~odı-· . r- tbikatının haricinde lıalamayız.,, 

ara. gibi bir istihale devresi geçiriyoruz. ıembe gün O saat . onbirde Yedi- vetli ve dinç bir simanın r gını 
Bi• kı D y T ıı.ı.: L- b •-- "bel bir parça insaflı olanlar sezer ve gö- Ytnı ne.,rn·ac : 

l'Q z artık evlenmeğe mecbur ogru • .LJCUUn, acalm, u Ka:ru er ne- kulede Kule 1neydanındaki ha· " 
lt •hkanı d~ildır' .. hayatını kazanabı·-· rede karar kılacak? Eski sistem evli- d k Id rıla k kb · rür. Ticaret mektuplan r v ""6 neıin en 8 1 ra ma erı TASARRUF OLMALIDffi ıı...: aktile muallime ebe ve hizmetçı·- tik asırlarla devam etti. Yenisi ne ola- fn d'I k . l ŞiARINIZ Memleketimizin ulumu ticariye 

"'@ .__ mahıuıuna de e 1 ece tır. A - • ·11· k d' ü H t h," il -9ka bir §eye kabul edilmiyen cak? I · Mahalli ve umumı mı ı re ı m es- mütehassıslarından Ticaret ve aya 
ttr. ~0lar bugün vekilliğe bile namzet- _ Be_ yfen.di! .be. nim_ peygam. her oldu lah rabm~~ .... -:.:.-=~~~ ...... .:. ... , .. __ ... seselerimiz inkişaf bulmakta, milli ci- mektepleri muallimlerinden Apti Tev-

«\. c l 111111
•--_,,,, h la ma ilerlemekte topraklarımızın (ik B hl ren "Tı'caret mektuplan ve cl'llk, a ya tak ve taslaklan da cılk ve fumu ınze kim soyledL .. Belki evlenme dim ediyor: Vay canına... az n. . ' . ey a 

lat'l Yalan söylüyorlar. Güzelim kız· nin modası geçecek. Her şey bir telA.k· _ ... Hep z. hanım buyuruyor: kıymetını artırmakta, tıcaret yapmak vesikaları., ve "Şirketler muhasebesi is-
ı·a., '-lızı kapana sokuyorlar, fakat son- kiye tAbidir. Evlilik, bekarhk: Bir mo- _Devir değişti. Hiç bir kuvvet eski ve san'atleri işletmek hususundaki tec- mile iki kıymettar eser neşretmiştir. 

·..,, da. Hamiyet, ihanet: Bir moda. Din, i- k d harem adetlerini iade edemez. rübe ve melekemiz artmakta, her mem- Bu yeni eser Apti Tevfik Beyin mukad 
.. .,e b a ın ve t .. üld"-U .. ') (M ~Ye u~nrul'l!lunuz? Ben tali denilen man, mezhep, t.arikat, şeyh, derviş, miı Dört Cengiz, üç Temurlenk, sekiz Hü· ~kette gor ug uzere dönüm devrele dema neşrettiği (llanat fennı "e a· 

'tyj ço~ ınanrnm. Size iki tip tasvir e- rit: Bir moda. JagQ ve 0 kadar Haccaç kadınları kafe_s rıne. mahs~s tufeyltıerin yerini hakiki IUmatı ticariye) kitaplarının lazım bi· 
İld~· nan olsun ki tiplerim hayali de Elbise, kahp kıyafet: Bir moda. Pek albna alamaz. Esasen biz nisa taifesı- iş bılen1er ışgal etmektedir. rer mütemmimidir. On yedi sene en·cl 
iy,~~· hV~lJahi değil. I._ hanım. Her me az evvel başı açık olmak bir terbiyesiz nin saçımız uzun, aklımız kısa idi. Saçı Şu hayırh alılmetler görülmekte ol- ali Ticaret mektebinden çıkarak o ''akit 
\iııii aız,. he~, her.':' şairane bir sima. likti. Fes: BJr moda idi. o moda g~ti. kısalttığımız halde dimağımızı henüz makla beraber iktısadi sahada pek ih- ten beri hayatını tetebbü ve talime has-
Yan :. Yüz Çiqilen. Ampul gibi par- Düşünmeli, 0 devirlerde sadrazam pa uzatamadık. Tecrübesiz, bilgisiz, gör- tiyatkılr ve tedbirli davranacak bir mer reden Apti Tevfik Bey ticaret mekte
irı bi 1~ bat, kılaptandan saçlar. En· şa hazretlerinin huzuruna başı açık çı- güsüz körpeler ise istihale devrini bir haledeyiz. Bir kere milletten her fert. binden mezun muharrirlerin en ,·eludu 
er. ; ç;ft ~öz. ~uru~- ah, 0 , bir şahe- kıyorsunuz. Doğruca tımarhaneye. çorbaya çevirdiler. lktısadi buhran da beşerin mukadderi çalışmak, iktısaden dur. Kendisinin en son eserini okuduk. 
l>itler~-:.r • artist elınden çıkma. gibi. Düşünmeli, 0 ıün1erde defterdarın koyu. Onun için kocalar piyasası düş- bir fayda yaratmak için çalışmak oldu- her noktadan mükemmel bulduğumuz 
l•r ~ 1 1 sıra inci gerdanlık. Dudak· haremi kıu etek, kesile saç ve açık gi>- kün mti dtişkiin. Korkuyorum ki sıfıra ğuna inanmalı ve tatbik etmeli, her say, bu eserleri milli asarımıza ilaveye mu-
'li ho Yet narin ve kudretten vişne gi- ğüs ile valinin makamına ıridiyor ve o-ı müncer olmasm. bilgiye müstenit olmalı. Sonra en bü· vaffak olduğundan dolayı .Apti Te,·fik 

Yalı. Ten: ~ ala • i..'1.ce n kibar na Hililiahmer balosunun biletini tak- Ceıdl Nuri yükten en küçüğe kadar her fert göğsüj Beyi şayanı tebrik görürüz. 
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l\lA TBAA VE DAREI IANE 
ISTANB lTL. Babıalf, Ankara caddes nde ·VAKiT YURDU. 

, 1970 ı DAIU. ı ~l.Er.I 1971 YAZ! l~LE.RI lelıvaı VAIUl Poota llatu• 

-
:>. T. T. Mebani 1 ve le- iK~~~ liJ~ı~~ıl\ (Movk~ef=n~r~:.rlı~;k;.~·z:rıı~::: .. b] 

V azım müdürlüğtinden: ~:.:·~~:.;;·;;:·.~---····Pendik caddesi. Tarla 2919-16 2~62 , ı;~ . . 
Ambar iht'yacı olan üç boyda ve muhtelif renkte 6800 ila 8000 

a 1et bez posta çuva'.larile iki boyda ve muhtelif renkte 6000 adet 
bez torba kapalı zarf usuli ' e münakasaya vazedilmiş o!up 16. ikinci 
le~rin 930 tarii inde ihalesi tekarrür ettirileceğinden taliplerin şart
name almak için şimdiden te1' lifname ve teminatlarını ihtiva edecek 
mühürlü zarfları tevdi için de mezkur tarihe müsadif pazar günü 
saat 14 te lstanbulda Yenipoıtanede mubayaat komisyonuna mü-

raca atları. 

Edirne kız muallim 
müdüriyetinden: 

mektebi 

Edirn~ kız muallim mektebinde dahili işleri idare 'fe müstahde
mine nezaret edecek muktedir ve bu gibi işlerde evve'.ce bulunmuş 
bir hanıma ihtiyaç varöır. iaşe Ye ibatesi mektepçe temin edilecek 
ve kendisine işine ve iktidarı nisbelinde maaş ve Edirneye kadar 
harcırahı verilecektir. Talip olırnlaran iktidar derecelerini hüviyetle
rini ve taleplerini kendi el yaztlarile mektep müdürlüğüne tahriren 
bildirmeleri Han olunur. 

Çanakkale vilayetin
den: 

Balye - Çanakkale yolunun Çanakka!eden Ahlatlı burun köyüne 
kadar olan 69 kilometroluk kısmının teniyei lurabiye ve imalatı 
sınaiye inıaatı kapa ı zarf 4',Jsuıiyle mü •akasaya konulmuştur. 

Bu inşaatın mu~1ammen bedeli 914,000 liradır. Münakasa 20 
teşrinisani 930 perıembe günü saat 15 de Çanakkale villyettinde 
yapılacaktır. 

Münakasaya itlrak edecekler teklif 
teminatlarını aynı günde saat 15 e 
vermeleri lazımdır. 

mektup!arm1 ve muvakkat 
kadar Çanakkale valiliğine 

Taliplerin münakasa şartnamelerini Çanakkale - İstanbul Balıke
sir lzmir başmühendisliklerinde mütalea edebilecekleri "fe 15 lira 
bedeli mukabilinde Çanakkale lstanbul baımühendisliklerinden Ye 
Ankara yollar umum müdürlüğünden alabilecekleri ilan olunur. 

! ~~. ~lll~lllı ıll~llll 
Bü,ük 1ay/are Pıyangosu 

Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
aııcak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 

TAYYARE PiYANGOSU BtLETiNi 
ALiNiZ. 

4 üncü · keşide 11 T eşriniıani 1930 dadır. 

45,000 
ıllf 1 

Ankara vilayeti encümeni daimi· 
sinden; 

San'at mektebi sçın muktezi atide yazılı 12 kalem melbusat ka· 
palı zarfla münakasaya vazo;unmuşlur. 

1 - Talipler bedeli muhammen olan 8951 liramn o/o 7,5 nisbe
tinde 672 liranın muhasebei hususiye veznesine tevdile alacağı 
makbuzu ibraz edecek veya bir banka teminat mektubu verecektir. 

2 - Yevmi ihale 13 Teşrinisani 930 tarihine müıadif Perşembe 

günü saat 15 tedir. Şeraiti an'amak iıtiyenlerin aan'at mektebi mü
dürlüğüne, münakasaya iştirak edeceklerin yevmi mezkôrda encü
meni vilayete müracaatları ilan olunur. 

Asgari Azami 
110 125 
110 125 
220 250 
330 375 
220 250 
110 
220 
220 
220 
220 
110 
110 

125 
250 
250 
250 
250 
125 
125 

Adet pantolon 
Takım harici elbise 

,, lı elbisesi 
" lç çamaşırı 

Adet frenk gömleği 

" 
Kravat 

Çift yün çorap 
., iplik çorap 

Adet mendil 
,, Havlu 

Çift ayakkabı 
Takım dahili elbise 

• • Balada mevkii ve cinsi muharrer bır kıt a tarlanın mulluyeti 
" 1 Detalck turu~ 30 • . d L : 

50 
: 27-10-930 tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzaye eye çıaıı;a-

: 
2 

• • 
65 

: rılmıştır. Verilen bedel haddi la yıkın da görüldüğü takdirde 16-11-
! J • "' 'IS : 930 tarihine müsadif pazar günü saat 15 ten 16 ya kadar Kartal 
: 4 "' • : malmüdürlüğünde alım ve satım komisiyonunca aleni surette mü-
: ihtivaç kalmavın- : zayedesi icra kılınacağından talJplerin yevmi mezkurdcı teminat 
• cava kadar ( czam1 • • l A 100 ! makbuzlariyle komisiyona müracaatları ilan olunur. • 10 defa) i an edil- ~ 
: mek uzere maklu : • * · • • • D k , 'd M l .. d . . nde aleni müzayede usulile yapılacak-! . Abonelerimizin her üç aylı~ için ~ 8 U ar 8 ffiU Uf... tır. (R.) 
ı bir defuı meccan~n. •. N 24 A , , fu' 'nu"nden. Satılık ~alıçe: um~rası ~ay~ı-
' ' satırı ffCÇeO 114nlartn fazla ~atırı • ~ • ba,Qı sokagı Osman ana mahallesı Ka-
: için 5 er kuruş :ı:a.mmolnnur. • S t l k N Ul · ~ ••••••••••• •••••••H••••••J _ a ı ı · arsa: umara.sı 54 Kand ı dıköy: Mesalıası miktarı (750) ziradan 

- sokağı Kandüli: Deniz rıhtımı v.e kıs· ibaret olup ebniye inşasına elverişlidir. 
Gümrük komisyoncusu aranı· men kagir temelleri mevcut olup ebni- Tahmin edilen (750) lira krymet iki 

ror - Gümrük tarifesinin tatbikatını ye inşasına elverişlidir. Mesahası, mik· ı senede iki taksitte verüecektir. !tlüzaye 
bihakkın bilen terbiyeli gümrükçü şirket tarı (2000) z~r~dır. Tahmin edilen(2000) deye iştirak edeceklerden % 'l bu

çin aranıyor. Taiiplerin B S. rümuzu lira kıymet ıkı senede iki taksitte veri- çuk pey akçası alınacaktır. Satış mua
ile lstanbul 75 numaralı posta kutusuna lecektir. Müzayedeye i§tirak edecekler- melesi 10)11)930 Pazartesi günü saat 14 
müracaatlan mercudur. (I) den % 'l buçuk pey akçası alınacaktır. de Üsküdar Malmüdürlüğünde aleni 

Para kaıanmak ister misinir? tır. müzayede usulile yapılacaktır. (R.) 
Hanımlara beylere kolay bir iş işiniz ol- Satı!] muamelesi 10)11)930 Pazartesi Satılık arsa: Numarası 16 Türbe so· 
m· dığı zamanlardan istifade edeceksiniz günü saat 14 de Üsküdar Malmüdürlü- kağı Hasanpaşa mahallesi Kadıköy: 
2 _ 4 ar:ısındı müracaat Istanbul dör- ğünde aleni müzayede usulile yapıla- KuşdUi çayırı karşısındadır. Tarafey. 
düncü vakıl han içinde unionkoltesriat caktır. (R.) nindc apartıman ve bir tarafında lıane 
(4}. Satılık arsa: Numarası 56)27 Bacı mevcut olup ebniye yapılmasına elverif 

------------. kaymak sokağı Kuzkuncuk: Jlenize ne- lidir. Mesalıası miktarı 167 zil"Cldır. 
Takıitle Hanımlara beylere elbı- zareti olup ebniye inşasına elverişlidir. Tahmin edilen (200) lira kıymet iki se· 

selik kumaşlar hanım[ara beylere hazır Mesahası miktarı (460) arşındır. Tah· nede iki taksitte verilecektir. Müzaye· 
ismarlama elbiseler Paltolar mı.otolar min edilen (231) lira kıymet defaten ve deye iştirak edeceklerden % 7 buçuk 
muşambalarhc-r nevi avakkaplan lastikler rUece/,tir. pey akçmı alınacaktır. 
soşonlar Jstanbul dördüncü vakıfhan Müzayedeye iştirak edeceklerden % Satış muamelesi 10)11)930 Pazartesi 
içinde Unionkoltesriat 14) 

Marsilya kiremitleri hakkında 
bir mütehassıs usta: - Plan 
tertip fabrika inşa eder. Keza her kire
mit fabrikasına elT.em olan hususi mar
silva kiremitleri için zikzaklı rink hiçi· 
mi" furunlar inşa eder. Adres lstanbul 
Sirkeci Şahinpaşa oteli Slavko Şur~of (5) 

iş aranıyor - Sultanahmet şehit 
Mehmet Paşa meJrescııi 2 numarada 
Yusuf Kenan cf endi okuyup, yazması 

v. rdır. Kendisine iş aram:ıktadır. As
kerliğini bitirı:rıiştir. 

ıııııııı~ıııııııııııııııııııııııııııııı 1111~11~11111111 

7 buçuk pey akçası alınacaktır. Sa- günü saat 14 de Üsküdar ~lalmüdürlü· 
tış muamelesi 10)11)930 Pazartes i oü· ğünde aleni müzayede usulile yapıla· 
nü saat U de Üsküdar Malmüdürlüğü- caktır. 

lstanbuI Belediyesi ilanları 

lstanbul Belediyesinden: Fatih yangın yerinde Mollauhveyn 
mahalleıinde 3374, 3378, 3375 numarala arsalar arasında 16,96 
mero murabbaı arsa pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 8 Teırini
sani 930 Cumartesi günil saat on beıe kadar levazım müdür· 
lüğüne gelmeleri. 

lstanbul Belediyesinden: Sebze halindeki kantar kulübesi pa· 
zarbkla kiraya verilecektir. Taliplerin 6 Trşrinisani 930 perşem· 
be günü saat 15 şe kadar levaum müdürlüğüne gelmeleri. 

f'M. M. V. satın alım• heyeti 
,.,~~~~~~~~~ 

,_ ilAnlcrı 

Hastaneler için on iki kalem sır· 
lı ve cam edevat kapalı zarfla mü- · 
nakasaya konmu§tur. ihalesi 22/ 11 
930 cumartesi günü saat 14 te Fın· 
dıkhda heyetimizde yapılacaktır. 
Taliplerin yirmi kuruşluk pul muka 
bilinde l'lartname alınak ve nümune 
lerini görmek üzere her gün ve tek 
liflerini vermek üzere de iahle ıa• 
atinden evvel teminatlarile heyeti· 
mize müracaatları. 

• • • 
17000 kilo sabun J5· f f -930 S"&t 15· 

te. 500'J00 kilo saman 1 7-1 t ·930 saat 
15 te. 

Merke7. ihth-acı için berveçhi halA. 
ı 7000 ~abunla 

0

500000 kilo eaman ka
palı zarf suretile münakasava kunmuştllr 
ihaleleri hlzaiarında gösterilen tarihlerde 
icra o1un ~caktır. talipler şırtname ve 
numuler!ni Anhr:- da Millt müdı raa 
merkez satın elma komisyonunda göre
bilirler münakasaya lştlrak için temin:ı· 
tı muvalıkatalarilc birlikte teklif me'ı
tuplannı yevm ve saati ihaleden e\·vel 
makbuz mukabilinde mezkdr komisyon 
riyasetine vermeleri 

.y. "' .y. 

Ordu ihti)"acı iç:n yerli fabrikalar 
mamulatından beş bin mecre basta aba· 
lıglı kumaş kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Jhalesi 12· J ı -939 çarşamba 
günü saat 14 te Ankarada merkez satın 
alm ı komisyonunda yapılacaktır. Talip
taliplerin şaıtname almak vetek!iflerini 
ver•ek üzere teminaderile mezkür kodu· 
musyona muracatları. 

lıtanbul Belediyesinden: Fatih yangın yer:nde Denizaptal 
mahallesinde 200 adada 557 5, 5594 harita numara 'ı arsalar ara
ıında 7,01 metro murabbaı arsanın metro murabbaına 150 kuru~ 
kıymet takdir o'unarak satılmak için alakadarları arasında aı;ık 
müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her· 
gün müzayedeye irmek için ihale günli olan 27 Teşrin' sani 930 
perşembe ~ünü levazım miidürlüğiine g elmeleri. 

1 v ııavet offi!lJ.i "t~irı;~ ~&>ı·r~an ~a~~rn! 
Balatta Hızır çavuş mahallesinde köıoğ!u rn'.;rğır.da 2 No. l ane 

iJe Arnavut köyünde 11, 13 No. han~ icara veri mek iizere 26 teş· 
rinisani 930 çerfamba günii saat on bire kadar müzayedeye konul· 
muştur. Ta iplerm encümeni 'filayete müracaat~arı. 

• >!-- .. 
Koskada papas zade Mustafa çelebi medrcseı.:i icar müzayede 

müddeti 12 teşrin'sani 930 çar~amba g ünü s : at on bire k:ıdar 
temdit edilmiştir. Taliplenn e ncümeni vilayete mür;:ca ~ lları. 

Piyanko müdürlüğünden: 
Şartnamesi veçhile (254) top l n~ş~ kfı 

ğıdı satın alınacağından itaya talip o· 
Iacaklarmı pey akçeleri il e birlik!<! :;, 11 I 
930 çarşamba günü saat 1.) tc piyngo 
müdürlüğünde müteşekkil tayyare mu 
bayaat komisyonuna müracaatleri. 

vermek üzere temiantlarile nıezku!· l.o. 
misyona müracaatları. 

* * * 

--fs•rı11 · aı 5 ınci er. t.a rcs 11 en· 

lV' :ıh cuz ve fu ı uht u muluırrer 
bir ceycı m aden serravcr sarı 
aya~.lı bir :::det fün ba b r rr< sa 
VES irc 15-11-5'..'0 tarihine nıi.ı · 
Sl!t'jf cumarl e sİ f!rnit snrt 12-J 4 
tc P::ng l!tıd a l(;;y·a so!uk 8 
No. ! ı ta e L i:n..'e üç ık rrtt ·r· 
ma ~urcli!e S <;~ı !a c:. f rn d;ı.n tal.P 
o!an;arm yevm v~ ~ s :. atı mez· 
kerde haz,r buiuna ccı i~ mcJLuJ ;ne 
müracaatları ilan o u. ur. -Dol< tor 

... a ~ z Ceı;::ı: e 

Niğdedeki krtaatm ihtiyacı olan ci<· 
mek ve sığır eti kapalı zarfla ve ayn 
ayrı şartnamelerle münakasaya kon
muştur. ihalesi 24,111930 pa~artesi günü 
saat 15 te Niğdede askeri satm alma ko 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin CumaC:an n'aada h~r f.: Ün Ö~'" 
şartname almak ve tekliflel"ini vcrmelc bden sonra s aat (14-16) c.' c Is· 
üzere teminatlarile mezkur komisyona tanbulda Divan yo;undn 118 nu· 
müracaatları. maralı bususi kab;nesiade haJ• 

• * * ta!aıurı kabul eder. S 
* * * Bursa ve Mudanyadaki kıtaat ve mü· lstanbul: T cL 239 

İzmit ve civarındaki kıtaat ve mües- essesatın ihtiyacl olan yerli malı olmak - _.. -;1i 
ses. a rn ı ıyacı o an.. sıgır ve oyun üzere toz şeker kapalı zarfla münakasa t "ht" ı w k ı ı üogum ve ·"adın aascall".arJ ! 

k ı m .. teh asstsı , etı kapalı zarfla muna asaya rnnmuş- ya konmuştur. ihalesi 2011 930 p~rşcm· Doktor 1 
tur. ihalesi 22/llı~30 cumartesi günü sa be günü saat ı:> te Bursada askeri sa·! H r\.l 
at 15 te İzmit askeri satın alma komis- tın alma komisyonunda yar>ılacaktır.1 l iizeyin r~aşit 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin şart- Ta1iı>lerin şartname almak ve teldifl c· Turbe, eski Hila ia:ımer bjn~-S-1 !I 
nameyi görmek üzere Fındıklıda heyeti rini vermek üzere tcmir.:ıföırile mez- No. 1 O Tel. Is tefon : 262~ 
mize ve şartname almak ve tekliflerini kur komisyona müracaatları. lı - -- __ --====-~ e• 

Mes'ul Müdür: Refik Ahili 


