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dikkatle okurum,, ccvabile aldı, 
salona girdi •e yerine oturdu, 
klğıtları tetkike başladı. 

G zi Hl. nin seyahat-
j . ? 
erı ne zaman. 

Bundan sonra Refika Hulusi 
Behçet Hamm ve onu takiben 
Latife Bekir , Safiye HUıçyin , 
RAna Hanımlar da geldiler. 

Salonda dikkatler 
Yeni mecliıin içtima salonunda 

yer takıimatı yapılmamıfh. Her-
kea istediği yere geçiyordu Ri-
na Hanım önden ikinci aıraya 
tek batına oturdu. Litife Bekir 
Safiye Hüseyin H. lar yanyana 
Uçllncn •e Refika H. da yalnız 
soldan ikinci ııraya geçtiler. 

Saat on d~rt buçuk oldu ••• 
Azalar gittikçe çoğalıyor yerleri
ne geçiyorlardı. Bu aralık Rina 
H. m !)'anına Yusuf Ziya ve Li
tife, Safiye H. Jarın yanma da 
Nazmi Nuri B. ler oturdular. 
Nakiye H. mOtaleasını bırakh 
arkadan birinci ııraya ıeçti. Re
fika HulQıi H. m yanına Hacı 
Adil B. i'elmişti talimatnameler 
hakkında izahat veriyordu. 

Bu suretle tesadüfiln sevkile 
meclisin en genç kadın azası O· 

lan Refika hanımla hemen en 
yaılııı bulunan Hacı Adil bey 
yanyana oturmuş bulunuyorlardı. 
Saat on dört buçuğu geçiyor, 
herkeı vnli Muhiddin B. in cel
seyi açmasını ,belcliyordu. 

Salonda eıki azalar llolatıyor, 
yenileri de arka sıralara :ckil
miı bakınıyorlar. 

Celsenin açıhıı 
Saat on beşe on beı kala Mu

hittin B. göründü kür1Uye çıktı 
bir göıgeıdirdi ve: 

- Ekseriyet vardır elseyi a· 
çıyorum dedi, küçük bir nutuk 
ıöyledi ve dedi ki: 

lstanbul umumi mec'isinin 
muht'!rem bası 1 eylülee tatbi
kine başlanan yeni kanuna g&· 
re açılan muhler.em meclisiniz.in 
ilkiçtima devreıini açarken men
sup olduğunuz kazalar hallcını 
hürmetle selamlarım. Mecliıinize 
intihap edilen Hf. lcri debirer 
birer tebrik ederim. 

Bet aylık bütçeyi takdim edi
yorum. Mazbatalann divanı riya
sete levdiile 4 kltip ve 1 reis· 
ten mürekkep yeni divanı riya· 
set ve daimi encOmen intihabı
na rica ederim . ., dedi. 

lntıhep 
Muhittin Beyin bu nutkundan 

ıonra herkes reyleıini vermeğe 
ba§ladı. Ortada dolaıtırılan san· 
dığa ilk puslayı Necip Bey attı. 
Burada tuhaf bir ıey oldu: 

Sandıit dolaştıran hademe 
Latife ve Safiye H. ları görme· 
den geçti arkadan Sıtln B. ça
ğırdı. Bu suretle H. lar da rey
lerini attılar. Reylerin tasnifinde 
alınan netice intihap için namzet 
gösterilmediiinden çok müte-
hanil çıktı. Azalardan bir kıs 
mı da yalnız reislik bir kısmı da 
yalnız katiblik için namzet gös· 
termekle iktifa etmişti. Tasn:f 
bittikten sonra birinci reis ve· 
killiA'i için Sadettin Ferit B. in 
44, Hacı Adil B. in 1 O, Tevfik 
B. in 2, Fortun zade Murat B. in 
1 rer rey ve ikinci reis vekilli
ği için de Necip B. in 55, Na
kiye H. m 3, Selah Cimr.oz be
yin de bir rey aldıkları anla
şıldı. 

Katiplik için de Sadi (Boykoı~ 
B. 52, AH Rıza B. 49, Aptülka· 

1 
<lir Ziya ve Etem lzıet B. ler 
48 er rey almışlardı. Bu suretle 
kazananların Sadettin Ferit,' Ne-
cip, Apdülkadir Ziya, Ali Rıza, 
Sadi., Etem lııet B. ler olduğu 
ilan edildi. 

Daimi enoumen lntihıbı 
Daimi encümen intihabı daha 

hararetli oldu. 
Bunda ilk reyi Hacı Adil B. 

ve Refika H. attılar. 
Tasnifte Nakiye H. an 23 Cev

det Kerim B. in 51, Ami B .in 

intihabı yapıldı, 
talik edildi 

Ankara, 6. (A.A.) - Büyük Millet fik Lutfi, Diynrhekir rneh'u u ırn:;:tü. Konya rneb'u u Jlü nü, Kars m~b'u u 
fecli l bugün reis nkili Ha. an heyin Erzurum meb'u u Aziz, l<~lfw.iz mcb'u· Faik, Kiitahya meb'u u Hecep. Ordu 

riya etinde toplanmı~trr. Celsenin açıl· . u Hasan Tahsin, Gazinyintap meb'u u meh'u u Recai, Ordu meb'u u Şevket. 
masını müteakıp mecli encümenleri in Ahmet Remzi, Gire un meb'u:su Kfızım, J'okat meb'u u Bekir Lutfi, Yozgat me· 
tlhabatr yapılmı tır. Işparta meb'u u Mükerrem, l:stanbul lb'u u Salih beyler. 

TE Kll,ATl ESASiYE meb'u"u Fuat, Kırklareli Ahmet ~ahit, . l~AntCl~I~ B~CC f~NJ 
Ş . .. . '> Kırşehir meb'usu Ynhnya Galip, Konya• Harıcı)e encumenınc 201-~er reyle 

Teşkilatı. ~c;asıre ~ncumenıne 200-er mcb'usu Kazım Hü nU, Kütahya mcb'-' Antalya meb'ı: u. ülcyman Şe\'ket, Bo· 
reyle .Arh·ının meb u u Mehmet A~ım u u Niyazi Asım, Maraş meb'usu lleh· lu meb'u u Cevat Abbas, Hur:sa meb"u· 
Aydın meh'usu Dr. Mazhar, Aydın me- t "''"g·de meb'u u l<~aik Samsun meb'_I u Ahmet Miinür, Cebeliheı·eket mcb"u-
b' h · B b' A f Ç çe ' •" 1 

' 1 usu Ta ın, ursa m~ uıu ıJ& •. o- usu Adil, Sinop meb'u u Recep Zühtü, ~u Sabri, Edirne meb'u ·u Zeki Mesut, 
rum meb'usu ismet, Gıre. un mebusu 5'ıvas meb'usu Rasim Sıvas meb'usu ElfLziz meb'u u Pnzıl Ahmet, Er7.incan 
Hakkı.1'ari~, Güm.üıane meb'usu Hasan iemzi, Tokat meb'us~ Şevki, Yozgat1meh"u u ..._ affet, lzmir meh'usu M. Ce-
Fehmı, lzmı~ mebusu Mahmut E~'lt, 1~ meb'usu Süleyman Sırrı beyler. mı. lzmfr meb'u u Vii ıf. ı,:ocaeli meb'· ı 
tan bul meb u u Hamdullah Suphı, MlLLl MODAF AA usu Jbmhim iircyya, Mardin meb'usu 
Ka~ meb'usu ~~adrettln, Ku.U:mon~ Milli MUdafaa encümenine 202-şcr Yakup J(adri, • am un meb'usu Nusret 
meb u u Hasan F ehmf, Kırklareh meb reyle Afyonkarahi ar rneb'u u Musa "'adullah, Siirt rneb'u u Mnhmu~ Sıms/ 
us; :ıt~a~ Bğ:lıkesib~ meb.:su Al~ Şd~· Ki'mm, Beyazit meb'u u Halit. Bitlis meb0 u u Necmeddln adık, Trabzon 
IA ur', u a me usu unus a ı, meb'usu Muhittin • ' ami, Bilecik meb'u· meb'u u 'ehi zade Hamdi beyler inti· 
Muş meb u u İlyas Sami beyler. su İbrahim, Bolu meb'u u Ha an Ce- hap olunmuşlardır. 

B 1'ÇE ENCOME!'ıll mil, Cebelibereket meb'u u ~ "aci, Diyar Anknrn, 6. (A.A.) -Teşkilatı esasiye 
Bütçe encümenine: 204~r reyle Af· bekir meb'usu 1\flzım, Elaziz meb'usu encUmeni ouglin içtima ederek riya ete 

yonkarahlsar meb'usu Ali, Aydın meb'· Ahmet, Gaılayintap meb'u u Kiliç Ali, lzmir meb'u u Mahmut Esat, mazbata 
u u Mlthat, Balıkesir meb'usu Ali Su- Gümüşhane meb'u u Şevket, İstanbul muharrirliğine Gire un meb'usu Hakkı 
uri Burdur meb'uıu Salih Vahit, Bur- meb'u"u lhsan, Ka tamonu meb"usu A· Tarik \'e katipliğe Tekirdağı meb'u u 
sa '..neb'usu Muhll , Bursa meb'usu Şe- 1i Rıza, Kırşehir meb'usu Lutfi Müfit, Celal Nuri beyleri intihap etmiştir. 

Ankara, 6 ( felelon) - Gaıi 

Hz. nin seyahatlerinin günU he

nüz belli oeğildir. Bununla be

raber seyahatin ay ortasında 

olması kuvvetle muhtemeldir. 

Şimt-nrt terler 

Ankara, o - Şımendıfer ın· 

~aalı faaliyeti devam ediyor. 

Derince istasyonundaki ah~ap 

travers fabrikası bilmek üzere

dir. 
Fabrika an artta faaliyete ge-

çecek tir. En ıon malüınata göre 

Samıun - Sivas hattı Sıvasa 70 
kilometro yaklatmıştır. Hat ilk 
baharda Sivata varacaktır. 

Kütahya - Balıkesir • Tavşanlı 
hattı lıcinunusenide itmam edile-

cek ve itlemeye baılayacaktır. 
Irmak _ Kilyos ray ferşiyatı de-

vam ediyor. 

Fevzi pata • Diyaribekir hattı 

Malatyaya 60 kilometro yaklat• 

mııtır. Haı.irana kadar bitmesi 

beklenivor. 

Bir mesele 
Oç yUzlD mi•ak menubahi• 

detlldlr 

Fethi Beyin 
arzusu 

niçin kabul edilmedi? 

Çocuğuna 
anne 

bakmasını öğrenmiyen 
hapsedilmeli mi ? 

Ankara, 6(Telefon) - Yuna- Ankara, 6 (Telefon) - Fethi 
niıtan -TOrkiye ·ltalya arHında Beyin, Serbestçilerden birinin 

Besim Omer Pş. " Bu bahiate ben Cenubi Amerikalı• 
)ardan daha ilerh·e giderim ,, diyor 

üç yOılU bir miıak imıaaı menu meclis reiı vekilliğine intihabına 
bahiı değildir. Her iki de•letle temin arzusunu izhar ettiti, red-

uklnrm ıhhi .. 1i tag~ir edecek 
bir illete düçar bulunmadıklarını ispat 
için ihhi şahadetname ibraz edilme~ik 
çe ve bunların kanları muayyene edılip 
içtimai beliyelerden madut olan vahim 
bir hastalıkln lekeli bulunmadıkları ta· 
ayyUn eylemedikçe, teehi.illerine mü a· 
ade olunmnmaktndır. Hatta bugün ba• 
zı y 1 rd dnha i)oriyo girliH>""'" nllY' 
rı kabil şifa lıir hastalığa, ruhi ve akil 
bir maraza, bir saraya müptelfL olanla· 
nrn yalnız tcehüı ·• ,.. ir. değil, züriye!.ıe 
rine mUmnnnnt için bunların tenasul· 
den i katına gidilmektedir. 

ayrı misak imıalanmııtır. dolunduiu muhakkaktır. Ve bu 
4i"1b;~-m-29-.. 5upbi da tabiidir. 

(Yalo,a) B. in 42 Yuıuf Ziya ÇünkU bu kabul olunaaydı 
(Beyoğlu) 34 er rey aldıkları 'H Serbe1tçiler Halk fırkaaı nam
daimi encUmene intihap olunduk· ·- zodine rey T rm~eldedae g&ro 

lan anlaşıldı. ,. .. kendi namzetleri ittifakla, Halk 
Kazanamayanlardan Hacı Adil fırkası namzedi ise ekseriyetle 

B. 25, lımail Sıtln B. 7, Hacı seçilmiı olacaktı. 
Raif B., 4 Doktor Hikmet B. in 8 

ve ~efika: Litife han~mlarl~ Gayri mübadillere 
T evfık Salım paşa, Emın Alı, Doğan çocukların ölmemeleri, dahll 

doğru u öldürülmemeleri için her tUr· 
ıu tedbirlere müracaat olunmaktadır• 
Nüfus siya etinde en mühim cihet, ço
cuklann çoğalması değil, doğan çocuk· 
lann korunma ı, öldürülmemesidir. şa 
rasını bilmelidir ki ırkımız veluttut• 

V&1fı Raıit, Muammer, lbaan, 
Cemal, Bican B. leri birer rey 
almıılardı. 

Bu neticenin illnından ıonra 
bet dakika istirahat için celseye 
nihayet verildi. 

ikinci ceı.e 
ikinci ceJıe Sadettin Ferit B.in 

riyasetinde açılarak reyi iıarı ile 
encOmenlerin intihahı yapıldı •e 
encDmenler ıu suretle teıekkül 
etti : 

Sıhhiye encllmeni: Refika H. 
Safiye H. Tevfik Salim paıa 
Hazım , izzet Galip, Hikmet 
Hüınü B. Jer. 

Nafia encümeni: Salih Cim
coz, Mehmet Ali, Raif, Amca 
Tevfik, Nazmi, Vahit Beyler. 

Maarif encUmeni: Utife Bekir 
Rina hanımlar ve Refik Ahmet, 
Etem izzet, Kemal Salih, Muı~ 
taf a Beyler. 

Maarif encümeni aıalara inti
hap olunurken Safiye HUıeyin 
H. ben de maarif encümeninde 
bulunmak iıtiyorum dedi Ye İl · 
mi Azalar arasına yazıldı. 

lktıaat encümenine de Nemli 
zade Mitat, Murat, Ahmet, Meh
met, Galip Bahtiyar, Halit, Naz• 
mi Nuri Beyler ıeçildiler. 

BUtçe encümenine : Emin AH, 
Muammer , Hacı Adil , Ap
tOlkadir, Klmil, Hamdi, Celil 
Beyler intihap olundular. 

Ka•anin ve Mülkiye encOme
nine: Ismail, ApUUkadir, Sa-
dettin Ferit, Aziz Beyler tenaip 
edilmiıtir. Nazmi Nuri Bey0 ben 
hukukçuyum encümene neye gir

miyeyim., dedi. Onun da arzusu 
kabul edilerek Çarıamba gllnü 
14 de toplanmak üzere içtimaa 
nihayet verildi. 

Yakında para datı
tılacakllr 

Ankara, 6 (Telefon) - Hilif
name mucibince Yunanistandan 
alınan 62 bin Sterlinin gayri mtı
badillere ait olduğu Hariciye 
veklletinden Maliyeye bildiril
miştir. Mesele vekiller heyetinde 
g6rüıOlecek ve f ayri mtıbadil
lere emllkleri niıbetinde daiı
tılacaktır. 

Şükrü Kaya 8. 
Imılr aeyahati etrafındaki 

rivayet nereden çıktı? 

Ankara, 6 (Telefon) - Dahi
Jiye Yekiliain Izmir seyahati mun
baaıran ıon fellket üzerine wku 
bulmuıtur. Bu arada geçtij'i yer
lerde •eklleti allkadar eden di
ğer itleri de tetkik etmesi tabi
idir. Sadece bir •ui iıtimali tah
kik için ıeyahat etmedifi mu
hakkaktır. 

Başvekilimiz 

A Kadınlarımız doğurgandır. Bu doğal' 
Beaim vmer Pı. çocukların memleketimizin istifadesı i· 

Cenubi Amerikada Hattıüstüva hU· çin muhafaza 1 n muhafazasi için ı&· 
kQmeti tarafından bir kanun neşredi- :ıım gelen tesisat ve tedabirin ittihaSf 
lerek Hattıüstüva cUmhuriyeti dahi· lflzımdır. 
linde yaşıyan annelerin, çocukların ken Çocuk daha doğmadan evnl nazari 
dl süt1erile beşlemek, onlara kendileri dikkate ~lınmahdtr ki doğduğunda bO 
bakmak i tedikleri takdirde, şahadetna ha,•at cidallnde mu\'affnk olmak fçill 
me almağa mecbur tutuldaklarını, mu· kn~ i olabil in. Daha anası karnııt· 
ayyen olan kurslara devam etmi.}en da iken kadının sihhi halleri, istlrahatt 
,,.e bir şahadetname almağa muvaffak temin n takip olunmalıdır. Bunun içit' 
olmıyan annelerin hapıs cezasile teczi. Avrupnda her türlü sihhi ve içtimai tlf 
ye edileceklerini yazmıştık. kilat mevcuttur. Doğarken yavrunun ~ 

Dün bir muharririmiz kırk senelik bir anne inin hayatı himaye altına ahnnı•· 
tecrübe sahibi olan \'e bu sahada da kıy hdır. Doğduktan sonra çocuğun yolu~ 
metli eserler neşreden mütahhasıs dok da büyütülme i, kendi ine iyi balC11 

torlarımızdan lle im Ömer Paşayı ziya ma 1 icap eder. J te bunun için yalıt~ 
ret etmiş, mütnlenlannı sormuştur. Hattıü tü,·a memleketinde değil, ı\ ··rıJ 

Besim Ömer Paşa, şu mütaleada bu· panın her tarafında çocuklara yolund~ 
lunmuştur: bakılması için annelere. anne olacaıd't 

- Hattılistüvn hükumetinin analığın rn. gen~ kızlara, çocuk büyütmek fe"". 
ade bir şnfkat i i olmayıp ayni zaman· tedrisi t:ılim ve hatta süt damlalarıt'. 

da bir ihtisas mUlıihazasile neş- da, cocuk bakım yerlerinde irae 01ııt1 
rettiği kanun hakkındaki mütaleamı so- maktadır. Günden güne çoğalan bu t~ 
rüyor ünüz. kilflt ,.e t isatı na7.an dikkate alan ~' 

Hu hahıste benim fikrim, daha ileri· kumetimi:ı, bazı sıhht kanunlar hsııt 
Atinaya ne vakit ye gider. Ben, bunu bir memleket, bir mı • bunlar meriyet me\•kiine girıttit 

\"atan mesele i, bir ırk, bir milliyet e a· sıhhiye veklıletimiz, bir sok yerlerde ç' 
gidecekler ? sı gibi .~elakki ederi~. . . • . cuk bakım e,·Jeri, doğum e,·Jeri. tesis ~ 

Ankara, 6 (Telefon) - lımet Uugun analık vazıfesı, )ussı bır ha- !emiştir. Kız muallim mektebınde, 
Pı. nın Atina ye Peıte seyahati· kım yolundan çıkmı,.tır. Analık, batıl, li elerinde ve sair bazı mekteplerde~ 
nin iki ay ıonra vukuu muhtemel kütil adetlere, bilgisiz itiyatlara tabi de cuk veti tirmek, çocuklara bakmak fi 

ğildir. Artık her -:.ey bir fenne, bir ilme, ,c s~n'ı, ;i öğretllme!;tedir. 
g8rOlilyor. makul bir tecrübeye istinap ediyor. A· ----------~--;:. 

M.!!i!!~!!!.!i!!!.~~~!i!!!~~~~!!!!.~'• nalık ,·nzife inin hatil adetlere i tina· ı Telgraf haberlerimizin dr 
Gazının yazdığı tarıh ; 11 diledir ki bazı memleketlerde doğan ço· vamı altıncı aayıfamızdadır. 

Ankaradan bildirildiğine gö- ıi cukların kı mı azamı gaypolup gidi· 

G · t f d 1 yor. re a&ı ara m an yazı an ı ı ş· d' 
1 

k i . k d.. 
1 • • • • • ı ı ım ı ann ı -:.ı, çocu · unyaya ge · 

Türk tanhı tamamen bıt~ıştı~. meden çok evvel nazarı clikkate alını· 
Bu hafta ıonunda tabı hı- l)or. Çocuk nna karnına dü meden, hat-

tam bulacak olan bu kıymetli ta teehhülden cv,cJ ana ' 'c baba namzet 
eser bOtOn Türk taribcilerine ]erinin ıhhntlerile i tiğal olunuyor. 
tevıi edilecektir. , Hiç bir ha talıkle malul olmadıklarını 

·- _ _ _ 1 ve kendilerinden me.> dana gelecek ço· 

Bu kuponu ke~ip birikti• 

riniz.; bir ~ırtt kupon ge' 
tiren VAKıTın tilrlil turl4 

hedt1•elerinden birini 
hendi s~çlp ttl1Jcaktıt 



Ceza Kanunlarinı Tadil 

tatbılcıne baflandı ; M. TROCKL - BU;ytllwlada ika· 
Umumt bıfzauahba kaaunu .. ı eti• M. Troçldain Londraya gtt. 

dladen itibaren meri7et •evkiiae mek üzere lngiltere hUkGıneti nezdi•· 
linait Ye veklletin teblitleri de tefebbiilte baluadutu haber veril
laUcibiace çocuklar Ye sinema, mektedir. 
lltma wkuabma ihbarı mecburi· • BEHiÇ B. - Pette aefirimiz Behiç 
Jeti lammlanaıa tatbikine baı· Bey Cumartesi ıUnii mahalli memuri-
..... . 7etine cidecektlr. 

lfbr.. • BiR SERSERi TORPiL. - Ka-
N&faı ıdarelerl alb Yeya daha rabumua 3 mil apklanada bi to il 

lltade cocata malik anneleri ıirtilmtlftör. r rp 

te.bit ederek bildirince Sıhhat • FiRAR EDEN MEMUR. ..,.. Sablk 
leleri mld&rlliG bunu vekllete oktruva veznedan Sadık Be7 ihtillsın
lladerecektir. Vekllet ihtiyaca dan aramakta Jdi. MamaJle7hln firar 
olaa amaelere Dakdea milklfat ettiil ulqılmaktadır. 
.... k. mubtaı ohmya11lara • YUNAN SEFiRi. - Yanan Mflri 
talcclir Yarakalan Yerilec:ektir. M. Polyhronladia dU. AllkaraT& cit-

~.-..---=- ~ZL EDiLEN BELEDiYE ME-
Giam mQb•J•• OIUftUJoP MURLARI.- Kadıköy BelediJe Merkez 
lir alqam refildmia ma.lôrat Memuru Cemal " Fatih Merkes Me

...,._., iclareainia elinde •tok •11n1 AH beylerin vazifelerine niha1'9t 
-.ı bulundujundan bu ıene 1- Terilmipir. 
&ti• ._ •1 • Ob etmnr • BE&IKT AŞ BELEDiYESi iÇiN. 

ilaı laU !'cır m ayu -:-,,ece- - Betiktafta bir beledfT• teşkili hak· 
.. diriy~rdu. Bu babenn zaten lwldald n)'i '• aeticMi Dahiliye ve-

Jllp facauından ~ok muta- Wetine bildirilm)ftJr. ::rr olan bmir bajcdanm çok • PAKllT NAKLlYATL - P•tada 
~ lelalr ettiğini HAY• ediyordu. lld htlktlmetle yapılan klçltk pÜet nak 
a._ ~ ~r ldareaiDdan torduk. llyatı btltb hlkGmetlen tefmll edil· 
.._ 1clareaia ihtiya~ buıl olduk· miftir. 
ta •l'-aylltta buhmdup, bu • DENiZ TICARBT KOMiSYONU
.... piyuadaa &dm Ye incir Denlı ticaret koml8y•a paar siinü 
~ak için Yerilmlf bir karar topluarak eenebl semtlere ••rileeek kö 
~ llylealldL ınUr meselesini glrlfeeektir. 

Lllılr fahrlkaaı *TAPU DEFTERLERi. - Yeni ta. 
MI.ki, t ._u__ pa defterlerinden dUn Od nıon daha 
il~ a._~rı tarafından Ankaraya gönderll•iftir. 
~J• &v7-• yapalmakta o- - --- - - - ----
... liklr Ye konyak fabrikumm t::a Uerlemiftlr. Bina tamam-

k lberedir. Fabrika Mart 
~•tinde tamamla•llllf olacak, tir- •11 içiade ilk imal edilen 
~onyaldan piyuaya çı· 

a. lbaan Nuri haini 
.. ~ lraadan plea habere 
~- lh1aa Nari Tabruda 
!ce.. •dliyeli tarafından malaa· 
'- eclllecektlr. Malaakemeain 

., lpnde )'apılacafl Ye ce»k 
.. ,... dikkat oJa...... bilcliril .• ... , . -.· . 

' «a 

8o aad• 
........__ -
Kımbiyo aarfir•tı normal 
Yeni kaDUD mucibince piyasa• 

ya çıkanla• ewakı nakliye kar
ııbtJ olarak konıoriıyom tarafln· 
dan bıfzedilen ve 0.manlı Ban· 
kuana yabnlan lnpiı lira11 950 
bini bulmuttw'· Son balta ur· 
fnıdaki kambiyo vauyeti tama• 
mile normaldir. 

Nurullah E•at 8. 
Bankalar konaoriıyomu reİIİ 

Nurullah Elet B. dila Aakara• 
dan tehri•i• dlnmOftlr. 

HO•nO B. 
P01ta bat mUdlhil HOanll B. 

dGn Ankaraclaa lelmİftir· 

~~.L!!.~~l 
YumurtaJamiuza raibet 
Karadenil bavaliıi mabaulltı 

yumurtalanlDll IOD ıamanlarda 

ecnebi piyasalarda allka ile ara· 
mJmaktaclır. Oç ecnebi Ticaret 
oclaaı ı.wbul Ticaret oduma 
mlracaat ederek yumurta tica· 
retile mefPl tacirlerimizin iaim
lerini f.temlftlr. 

n}Hdcol•rın kapanın• 
Mlltlert 

Şehr:mildeki baza tiyatro he
yetleri ı.taabul belediyeaiae mD-
racaat ederek tiyatro ve ıiaema· 
Jarın pce saat 12 de kapanmata 
mecbur olmalanadan zarar ettik· 
)erini iddia etmifler ve mlclde-
tia ... t bir buçuta pkanlmaauu 
rica etmlflerdir. Belediye ba 
mlracaab tetkike bqlallllfbr. 

Kapa• .. •atleri ~tiyatro
calana iltedilderi ıibi defil, 
fakat yanm uat mOhlet veril· 
m..ı dDfDDllll7or. 

Belediyede · --.---...--- · 
Tarifeleri tevhit 

Belediye idareli veaaiti nakli
yenin hareket uatlerinln birbiri· 
ne tevafuku için mtlfterek bir 
tarife tatbikini arzu etmektedir. 
Bunun için Şirketi Hayriye, Ha
liç, SeyriHfain Ye Şark Demir
yoUarı kumpanyalar nezdinde te· 
pbblut yapalacakbr. 

Adi iyede 

Fili.D kazası 
Ddn Bıtu6ral Muh•bı ve 
Emin Belli IJ.ler dinlendi 

latanbul •tır ceza mabkeme
ainde, dlln Zincirlikuyda Kaçak• 
çdar filimi çevrilirken wkua ge
len film kazuı davaıının rO'yeti• 
ne devam olunmuıtur. 

Dan mahkemede DarOlbedayi 
rejia6ril Ertuirul Muhsin ve ak
tar Emin Belii beyler ıahit 11· 

fatile dinleailmiflerdir. Muhain 
B. rol icabı akt6r T alit bey ta• 
rafından idare edilen otomobi
lin yolun k&ıeaini d&nerken dev· 
rlldijini, fasla hızlı gitmeditini 
kendisinin o esnada poliı oto· 
mobilinin kaçakçılar otomobilini 
takibini filme almaW. 9etıul 
bulundapau a6ylemiftir. 

Emin Belij bey, oyun icabı 
lreodilinin ar•daki otomobilde 
balundupnu, bir aralık andeki 
otomobilin demldijini, otomo-. 
billerin fula hızla ıitmediklerini 
anlatmlfbr. Vak'a yeriade ketif 
yapılmak illere muhakeme kal· 
m11br. 
OQmrOkıerde; --------Sal latlmal deill 
latanbul iflmrtlk idare•i mem• 

lekete ithal edilen etyadao bazı• 
lanmn ı&mrilk resimlerinin yOk• 
aek tarifeye g6re ahnma11 icap 
ederku dtlD tarif eye 16re he
up eclilerek noksan ahndıjına 
,.,talı tetkikat neticeıinde aa
lalufbr. Yapdan mlltemmim tall
klkat bu laareketin memurlann 
bir aui istimalinden deiil yanhf 
yapılan bir hesaptan ileri ıeldi· 
jini meydana çıkarmııbr. Yeki• 
nu 250 bia lirayı bulan reaim 
farkı allkadar müeueaelerdea 
tahlili emval kanununa tevfikan 
alınacaktır. Bu ticardanelerin 
mahkemeye verileceği hakkında 
bir ak,am refikimizin verdili 
haber doğru değildir. 

Au llctı.:ıt-m_e_d_l_ı_I _ 

Ali iktiut mecliai içtimalar i
çin huarbklara·batlamıtbr. Mec· 
liaia bu içtimaanda 929 ıenHİ 

tediye muYaaeneai meselesi g6rD-
fllecektir. Bu bustııta ticaret o
duı, stımrllk idaresi raporlar 
hazırlamaktadır. Ali ikbaat mec
liainin bu seneki içtimaında a&· 
rDtDlecek itleri arHında zırai 
aiıorta meaeleai de vardır. içti· 
mada Balkan iktıaadi birliği et
nfmda da buı mGzakerat cere-
yan edec.ktir. Bilbaua Balkan 
ttltln itillfma ait meseleler tet• 
kik edilecektir. 

Bu huauıta Balkan konferan· 
•na iftirak eden lzmir, lıtanbul 
murahhallan Balkan memleket
lerinin tOtOn itlerine ait Ali ik-
but m!cliaine .birer rapor vertr 
celderdır. 
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u~ ay.dnnberi tatil halinde bu1unan 
Fransız parliimentosunda iki gündür 
nıüz~fr:ernta başlandı. llk müzakeratm 
neticeleri henüz telgrafla gelmemiştir. 
l\laamafih oldukça şedit mücadelelere 

'ıissolunuyordu. 

GOMLEK 
sahne olacağı daha açılmasından evvel Kaynana yu·· zu·' nden 

Parhimento temmuzun on birinde Tezvir t t tertibatı ;lDcak 
baş,·ekil tarafından tatil için kapatıldı N Bey büyük rütbeli bir memurdur. sana da bir pasaport çıkaralrm, trene e Sa 
"ı sırada birçok me!-lail mevzuu bahis İ· Bu kadar yüksek bir me\·ki sahibi olma daha vakit var. Kolayca pasaport çıktı. bu SUret~e aİJnabilirdi !.. 
di. Mösyö (Tardiyö) kabinesine karşı sına rağmen çok kötü bir talihi vardır. Trene beraber bindiler. Edimeye ka· _ ----

meclisi ayanda beliren ademi memnuni Onu bulan her saadet mutlaka peşinde dar beraber geldiler. _ Nereye gittiğinizi b:ına söyliyecek Dedem, onu son derece severdi. Onun 
veti ve meclisi meb'usanın gösterdiği bir zehir sürükler. Fakat Bulgaristan toprağında kadın · 'niz? b d .. dd .. - .. d 

1 
- h 

hüyük asabiyeti nazarı dikk;lte alarak Bakınız bu işler nasıl oluyor: yanlarında yoktu.. mısı Ta.bı··ı so··.,ı· - . b . . ı d?ynu~ ~ t~orD dugunb~et~·. ankrgı,bo ': 
. .. d . . . . .. - ~ ıyecegım, en sızın .-o· ıye e.mı:> ı. e em, u un a ·ra ası ı· 

en heyecanlı bır muzakere esnasın a (N) B. harpte epey para bıriktırdı. (N) Beye talih kahkahayla gülmuş- casini öldürdü;;ü .. 11 k d · d ' k t · d d' 
kapatılma kararını okumuş ve vaziyeti Artık yarıdan fazla saadeti temin edil· tu" Öyle "'a Baksanıza Bulgar toprak· · 'tt' e. nuz z:na 1 a ının ya çın e en ço onu azız [e ~r ı. ') 

. " ~ " nına gı ım. Bıtmedı 
nı kurtarmağa muvaffak olmuştu. Üç misti ama tam bir saadet için her halde Iarında (L) Hanımla yalnızdılar ve kay N 'l · . ? 

• • • , .. • :a - aı enın ~anına mı. 
aylık ıstırnhatın mebuslar uzerınde tes bir kadın gölgesi şarttı. Gerçi onu da nana yok Zehir yok .. ve saadet var .. na.· E . t ı• d . h' d k Jcaı eu.e .. 
. · · · · ·· t · 1 . . . " - ve · ~em e senın aley ın e co · v • · kın edeceğı hır tesır go ermış o up ol· bulmakta gecıkmedı. Harp dolayısı le sıl mı oldu? ı d · 1 d · F k . .. d f - · · 
madığmı yakında göreceğiz. vaziyeti maliyesi bozulmuş eski bir ai- Tuhaf bi; tesadüf veyahut (N) Be- şey erdi ın e ım. a at senı mu a aa e- inkılap ve ıdeal 

M l . · b · t' f k l"d b. 1 ·1 deme m. D" t ı dl . • ecdısın u ıç ımaıd'e~ ·; a e ır Ç· lenin biricik kızı olan (L) hanım s~n~• . yin beceriksizliğine munzam rüzgarın _Naile neler söyledi? .. ~n gaze e er şunu yaz ı ar: 
~maBa do.~udndutr ve 

1
Ye dı a ta ı;urecek· (N) Beyin saadetini tamamlamak ıçın hırçınlığı olacak trenin penceresinden _ Naile, senin katillerin Hazret Os- . F ırlmya azka kaydederken uzun tet-

tır. u mu e zar ın a evvelden kal· halkolunmuştu. Kumral saçları, uzun kaynananın pasaportunu uçurdu .. Kay- .. 11 • t tt'.. . .. . 1\ıliat yapılaca tır.,. 
b. k .1 ·ı· . . .. . . mana musa a c ıgmı soyledı. 1 Ik C d 13 ma ır ta ım mesaı e ı aveten hükume· kirpiklerle gırdaph gozlerı (N} Beyın nana bu kaza karşısında Belgratta ken· r 

11 
h ld . . . Bu kararı veren 1a ırkası ır. u 

· l k ı· ·h 1 1. . . - \ a a a a anıyor. Bemm bu cına- 1 . , 1• f k . d' k d tın yen anun ayı a annı mec ıse sev· üstlinde dehşeth hır tesir yaptı. disini beklemelerine razı oldu. Yalnız k d l"k 
1 

•arar, ın.n ap ır asının şım ıye a ar 
k t · · t• d'l' A ak k . yetle zerre a ara a am yoktur. d'"' k 1 "h' 1 . e mesıne ın ızar e ı ır. ne anun (L) hanımla evlendiler .. ve saadetı ta· (N) Beyin fikri Belgratta hemen bir I .1 •. 

1 
.. . ver ıgı arar arın en mu ım erın 

l" 'h l ı· k' h .. . . 1 . Mehmet, ,t?) a ı e mun:ısebetlerınde d 1 . . d. ayı a arının mec ıse sev ısırası enuz mamlnndı. Yalnız şu var kı kaıde bozu gün kalmak .. ertesı gün Parise gitmek· . . . k b' 
1 

. en nrı ır. 
takarrür etmemiş olduğundan hangile- mamıştı. Hem bunun getirdiği zehir iki ti. ~~ ~adıse~ı.n ~ra ~r ek~ ~eşkıl e~e~e: tikılap fırkalan, tarihin yolunu de-
rinin yedi haftalık içtima zarfında hal- elli iki ayaklı bir şeydi. Ama.. çok müh- o gece Belgratta kaldılar. Güldüler. g~~~. hisse ıy~lr u ... dnfun ı~m. ke~d.ısını ğiştiren, insanlara yeni itiyatlar, yeni 
l d'l b'l ği k t' ·ı kt d' butun kuvvetı c mu a aa ıhtıyacını du- .... 1 . f 1 1 d 1 kıl" f e ı e ı ece es ırı ememe e ır. ilkti t. Kaynana.. Eğlendiler .. fakat ertesi sabah (N) B. Le .1. . goruş er gctıren ıı- ;a ar ır. n ap ır 

D •w ta fta d' t · yuyordu. Fakat J' a, onun beraatıne . . d . 1 . ıger ra n on ye ı emmuz tarı- Kaynana.. ama ne kaynanaydr .. çene· bayıla ayıla elleri arasında buruşmuş . ~. . I .. d 1 . . . kası cemtyetlerın sıçrama evır erın· 
hindenberi me ı· ta f d h" . .. .. . . d d" t . kaıl degıldı. kısıı e ıarem rlaıresının d . 1 1 " k d d 1 t' 1. d t •~ c ıs azası ra ın an U· sınde dort yuz beygır kuvvetın e or bir gazeteyi uzattı. (L) hanım ikı satı-

1 
d 0 1 k e ış ere ııı · m~ en ev c ı e ın e UWJ.n 

ki) tte · t' h ı i ·ı t kri ı .. . . O kapısına varmı_ş ar ı. n ar, apıyı aç· . . me n ıs ıza ç n verı en a r er yUz motor kudretı vardı sanki. yle rını okuyunca hıçkırmaya başladı: .. , . . d sıyasf kudrettır. Bu kudret, son· 
em..: bulmaktad G ı d ka . . k' d mak uzere ıken kapı ıçer en açılmış, .. h d.. .. 1. . ,. ır. eçen ce se en · bir motör tasaV\·ur edınız ı ne urur.. _ Anne anneceğim k b' . suz, mup em uşunce ı ve yenı· 
lan altmı k d · tiz h t k · · ·ı b . . K " .. hem yakısıkh hem vu ur ır genç ıçer- h .. 1 . k"tl ş a ar IS a a rırı ı e e- ne dinlenir .. ne de tamar ıster.. ayna· Ne kaynananın başrna bir kaza mı gel· ~ ' 

1 
t .1 b ye enuz a ışmamış genış u C· 

raber miktarları yüz onu bulmaktadır. nanın çenesi böyleydi işte. Daha kızının di yoksa .. (L) Hanım ne diye ağlıyor. d.en çıkmıştrl. Me ımekı eh u genç Hse- rin teşkilatsız heyecanlarına, hatta gün 
Şimdiye kada b k da k · t' h t k -· . k' lamlaştdar. çerden çı an u genç, az d ı·ı d" .. 1 . .. h k t d r u a r ço ıs ıza a gelinligının haftası olmamıştı ı: Gazeteyi beraber okuyalım bari bu bir . . H . e ı c uşunce enne gore arc e e e· 
ririnln verildiği uzun müddettenberi - Gül gibi kızımı aldı da diye baş· fransızca gazetedir: retı ~e:gamberın torunu d'azretı Hda· mez. Hareket ederse inkılapçı sıfatını 
görülmemiştir. lamıştı kaynana. Bu, öyle fitne . ara aç- "Dün Edirne postası Uzunköprü civa san ıdı. ~asan, Meh: ~n yanın ha kaybeder. Çünkü inkilap yapan fır-

V~rilen takrirlerin kısmı az~mı .ha· makta öyle harikulade bir cadalozdu rında bir müsademe neticesi yoldan çık duran Le~laya b~k~ış, e met onu e ka yeni itiyat hafücden, cemiyeti yeni is 
rfcl sıy~te: Almanyanın vazıyetme, ki üstüne yer yüzünde bir tane daha mıştrr. Bir çok yaralı ve telefat vardır .. men takdım etmışti • . . . . tikamete sevkeden bir feverandır. Ru 
Rayşteki intıhabata, Yung planına, Sov yoktur. ölenler arasında İstanbul ....... Müdiri - ~rkadaşım emevılerden. Bıze ılh· feveranı, eğer bütün halk tabakalarının 
yetl~rle ~lan münasebata dairdir. Bu Geçen her gün (N) Beyi (L) Hanrma (N) Beyin kayın validesi hanım da bu ca edıyor. ayni günde, ayni saatte du;ırmalarını 
taknrlen verenler arasında ekseriyet bir parça daha ateşliyordu. Kaynana lunmaktadır . ., -Buyursunlar. . . . beklerse!<, pek platonik inkılapçılık yap-
f~rkasına mens:up meb'uslarla sosıya- da mütenasiben çenesini biliyordu. Şüp (L) Hanım hala hıçkırıyordu. Ve.. H~~n ~em.en .genle.mış, Mehmet ıle rnış oluruz. 
lıst vee komünıst ~eb'usl~r da :ardı.~. hesiz (L) hanım :ıer halde saf ve temfa hem de düşünüyordu: Leyl.a ıçerı gırmışlerdı. _ H~an, Meh· Böyle bir inkılap olmaz. Dünyanın 

Sağ cenahın Bnyan sıyasetıne hu· yürekli bir kadındı. (N) Beye pekte la~ (N) · · d d d' h' medın arkadaşını merak edıyordu, bu hicbir yerinde geriden gelen bir inkıliıp 
t in d . . . - • ne ıyı a am ır ıye.. ıç sev· ...... t''l" · k' ı bT di? Ley -cum e mes e e mtızar edıliyor. Mali- kayit değildi ama.. annesi olacak kadın. . ~. . .. .. .. yuzu or u u ıDsan ım 0 a 1 ır · · hamlesi yoktur. 

k . .. k medıgı halde annenun olumu bayılttı za ı· .. .. .. tı~ Hasan onu ha 
ye omısyonunun muza eratı dolayısl· _Ah kızım diye diye başladı mı şey- ll . (N) B . .. 1 . d . h.ıı • a, yuzunu aç gı zaman · O halde ileri hamleleri duyan bir in· 
le tayyare nazırı Mösyö (Loran Etba- tanı tile denize ı.<·tırırdı Aradan iki va _ı) ı.. e?'._ı~ . goz erın e ıse a tırlatmıştı. Çünkü Osmanın katli esna· kıl'ip zürnre"i iş başında bulunacaktır 
h) h" . . • .. sevınce benzetttırımı;ı: ı ık yanıyordu. da nu görmüştU • · • 

a ucum edılmesı kararlaştınlmış- ay ge meden ka··-ın.. kızı üzerinde ~e· B . t k d I ta b J h 810 0 
' • Onun işleri elinde bulundurması ınwct 

hr. Masyö (Tardyö) nün (M. Etbah) ı sirini göstermişti. Ve (N) Bey bu zehir· ~.~·azı~t -~rşı~ın a s n :ta ~ Hasan, misafirin kız olduğunu anla- tabiidir. inkılabı yürütecek, ona can ve. 
müdafaada ısrar ettiği takdirde kabine le; saadet içinde betbahtı... ~~n .onme en aş a çare. yo u. dıktan sonra ona: . . teşekkül olan inkılap fırkasıdır. 
·ıin sukutu m ht 1 .. "I" gunkü ekspresle hareket ettiler .. yolda, - Buyurun hemşırel Safa geldın, 1 k ı· ( k b i .. k l"b h · u eme goru uyor. Ah bu kaynana.. t k ld ~ d {L) h n ı a.p ır ası, u şı ın ı a ın ızını 

Mösyö Tardiyö (sağdan sola vukua Uzun uzun düşünen (N) Bey kayna- ren azasının °
1 

~g.'1 1 . Y4;; :-- d (;· hoş geldin? demiş durdurmayacak, inkılabın hamlesini 
ı;elecek bu kadar hilcum karŞisında mu nadan tezviratından halasa karar ver- nBım ~zun uz,~n. llç '. ıf ı ... ıç ~r 1~· ) Leyla onun bu iltifatından memnun yıprandırmıyacak ·:~ : .'.•'ap saflarını 
tillftmet edebilecek mi?Burası meşkQk- di MÜhim bir sırdan bahseder gibi (L) h eyh elde\-vke a e erın g?gt~ hat· ırmhış olmuştu. daiır.a sıklaştıracak teşekkül (fenafi-
tn M fih tı te"'":l d • er a e aynanasının ıs ıra a ı ru u H hak'katen yakısıkh bir genç· .. r. aama va.sa ~ e en sol ce Hanıma Avrupaya seyahate çıkalım de- . . 1 k d t . t' 1 S d .. 1 asan, 1 s linkılap) insanlarla yapabıhr. 
nah cflmhurfyetçileri ile müstakil cüm dL Ve bunu sakın annene söyleme diye ıçı~ 0 beaca ub~ eh m~ 1 ki on~ a :u · tı, beyaz renkli ve bembe yanaklı idi. lnkılaplar, fanilerin zevklerile değil, 
hariyetçiler hük6met lehine rey verdik- ·1A ttL mege nzer ır ıç rı. a ag am.ış ı. Güzel bir şakal yüzünü çerçeveliyordu, feragatlerile ic'eal ateşile '-'Ürür. 

ı "ve e Ak ·· • b" ük bır otomobıl (N) ' ' • J ~ Tardiyö kabinesinin ekseriyeti muha • • • . şa~ ~zer~ u~ . .. .. d kendisi henüz 34 yaşlarında var yoktu. Jakobenlik ideal ve feragat ateşile 
f tm . . . .. Beyın Şıslıdekı evının onun e durdu. .. .. .. l 'f d · "gre 
aza e esme mtlı:ar olunmalıdır. Boy Seyahat günü cadı haber aldı N Bey • s (L) H 

1 
Butun muasır arın 1 a esme go Fransa ve insanlığı altı senede altı a· 

le ,____ (T di ") k b' • . • (111) Bey kolunda ağlıyan anım a H t p b k benziyen 0 • . • 
OA.1WMSA 'Ve ar yo a mesı ekalh· bir tedbir dlişlindü. Haydi Anne dedi . k .1 1 d' f 1 t· azre eygam ere en ço . . sır ilerletti. Rusyada ancak hır mılyon 

yette kal b'l l h 'ttih d h yavaş ya" aş apıya 1 er e ı.... a ca • k hatırlatan torunu ıdı. . • k b 1 'd l · sa ı e 80 cena ı a ına e .,...,,.1111,,..,'"""'"',."'"""0111ınımnuııoıu11•0•111111.,11nmımııı"""AJ"'"'"'""'' K 1 d Jmıştı nu en ço ınkılapçı \'ar. Fa at un ar ı ea e ına· 
ntlz imkln görülemediğinden yerıi te- Eğer vücutla beraber hafıza da ha- B'ap~ .. Ja ı:ma 

1
?0 ~ç~a .. ~e.İİ Leyla onun iltifatına nezaketle. mu- nan, inandığı için feragati kendine din 

essils edecek kabinenin şimdikinden rap olsaydı onların güzel endamla- ır a ın aya ı ( b t nrmı o an kabele etmiş, Mehmet onu Hazretı Ha· bilen insanlardır. Yüz yirmi milyondan 
f kiı ' .... ~- i d'd ka ' arasına aldı .. bağrına as ı: d h .. t t ak için bir kaç söz ar oımıya....._ .... a ş m 1 en naat rı karıısında duydukları sancı bu w • • • sana a a ıyı anı m fazla bir kütleyi ruhlarının ateşlerile 
getirebl'lir k k k' l d' N k k' - Aglama kızım dedı .. bana hır şey so"yJemı·~ıı·. . .. 1 V .d 11 . .. . d k • adar es m eımez ı. e yazı 1 • • .. "' • • • • • siırukleyor ar. e ı ea en uzerın e ço 

M. Gavur bitkin bünyenin gençlik habraları olmadı .. sagım ış~. 0 gun tam tren h~- - Bu hanım, pederınızın bır. k~ç haf- kıskanç davranıyorlar. Mütemadiyen 
------------- hafıza denilen belalı perde üstün- r~k~t ~de~ken eskı a~kadaşlarımdan bı- ta evvel Kubatla ziyaretine gıttı kadı· safları sıklaştırmak için ideal yarısın 

• • . • 1 • rını gordum .. Ve Edırnede kaldım. Ta· k · 'd' . d den hır hır geçer ve ıhtıyar ne erı . .. . . .. nrn erımesı ır. da gerı kalanları kollarından tutup ı· 

k b tt. ~. . b" b••t·· h . 'le ta bıi boy le anı olarak kalışımı kımse gor· Hasan. f 1 t 1 ay e ıgını us u un ze n ı - . . .. d .1 b 1 • • • . şarr ır a ıyor ar. 
dar. medı trenın musa emes~ e u ~nm~~~ _ Evet, dedi. Babam hala -~~. had ıs~- Dünya inkılap tarihlerinP. bakın, ye-

K d ·ı· Belçikalı profesör, darülfünun- şım ~nkaz altında kaldıgım hukmunu Y~ yadedi!.or v~ 0 kadınla goruşemedı· nisi, eskisi hep bir ağızdan bir hakikati 
a 10 Ve 1 1m ları dana salonlarına benzetiyor ve: verdı. ğınden muteessır bulunuyor. Hele onun itiraf eder: 

Belçikalı bir profesör, kadınlar "Kızlar buraya okumak için değil, Kaynana anlatrrk~.n, ~~) Bey yıldı· bu hanımı ne kadar ~akdir ettiğini tarif ideal için kıskanç olan inkılclplar irı· 
hakkında ağır hükümler verdi. İn- koca bulmak için geliyorlar. Bu il- nmla vuruJmu~tu.' Çunku arka..'?nr ka· edemem. Babam daıma onun şehame· sanhğı kasırga süratile ilerletmişlerdir· 
giliz gazetelerinde gürültülü bir me hakarettir!,. diyor. Darülfünun- pıya dayadı ... K_?ndorun boşlugund~: tinden , cesaretinden, kemalinden bahs· Türk inkılap fırkası dünkü kararile bU 
münakaıaya sebep olan bu mea'ele lu kadına timdiye kadar bu derece- s~.bahtan berı gozle~nde yanan ışık son ediyor. ~a emin bir adım atmıştır. 
yakında bütün dünyaya yayılacak- d korkunç bir küfür edilmemişti. du .. olduğu yere yıgıldı... Hasan önden gidiyor, Mehmet ile T ·r d'} b. h p 

e .. • . K b f <N> Beye d" .. ı· t k' d' ı d H t arı e ı en ır esa hr. Sonra profesor \'lkaızhk ta edıyor. aynana u se er onmuş Ley a onu a ıp e ıyor ar ı. azre . 
Profesörün resmini gördükten Mektep bitiren ' :adın, en güç evle- Kaynana bu sefer (N) Beye doğru (Hasan) Mehmedin validesi tarafından meselesı 

sonra dilinin niçin bu kadar acı ol- nen ka<lındır. Z evk, muhakeme de- dönmüştü: işgal olunan daireye gitmiyordu. Meh· Aylar var ki, muhalefetin dilinde~ 
d~ğun__u anlar gibi oldum. Kqları ğiıiyor. Kendi hürriyetleri kıymetle --: Allah ~orud~ işte .. ertesi gün ~to- met ~i~az sıkılm_rştı. _A.c~ba (Hasan) da 1 Jüşmüyor: Hükumet şime.ndifer işler• 
hıle agarmı§tı. Saç . beyazlanması, niyor. Teslimiyet hisleri nasırla~: mobılle gel~ım. Sıze de tel~~~f. ~e~t~m. Leylayı beyenmış mı .~d~.? ~~~~~t Ha· için ni~in bir Alman grupıle a.nlaştı? ... 
her yafta raslanan hır ~ey olduğu i- yor ve bütün bunlarla di~iliklermı (N) Beyan cevap verroedıgı~ı goriln· sanın onları nereye goturdugunu anla· Gerçi onlar hükumet ecnebı guruP 
çin, bunu ihtiyarlığın alameti saya- yarı yarıya kaybediyorlar. ce yıkıldığı yerde onu sarsmaga başla- mak istiyerek sordu: . . larla anlaşmadığı zamanda da .küpler~ 
mayız. Bazı ba§larda sabah erken Kadın ilim için ilim yapmaz. dı: -Kardaşım, nereye gıdıyoruz? binerler memleketi batırıyor dıye ya) 
olur. Hele bazılarının karanlıkları Hatta daha ileri giderek yapamaz - Haydi kalk .. çabuk ol haydi. Diye _ Sizi yengem ümameye götürece· garayı basarlar. 
~imal geceleri gibi pek kısa sürer. da diyebiliriz. Eğer doktor, mühen- bağırdı yağma yok artık ~alayım .. 1:f~Y ğim. Leylayi ona tanıtacağım. Yenge- Hükumetin bu alman grupile yap~ğı 

Ak saçlı ne delikanlılar~. ~m~e- dia, kimyager oluyorsa, bu hayatın d! canım ~alk. ta yarınkı ekspres ıçın me Leylanr~ evimizde bir kaç kere mukavele nihayet bir fai~ mes'etesın: 
yaz ba~lı ne genç kızlar gorulmut- zorundandır. . bılet almaga gıt.. yad olundugunu duymuş Ye onu tanıt· dayanıyor. ~ekiz senede odenecek f~i 
ür ! .. Fakat kaşlar öyle değil. Ya- Biz artık kadını sülün, papağan Fakat (N) Bey yine cevap vermedi .. mak için iştiyak göstermişti. miktarı aznmi yüzde onu buluyor. ŞiJP· 
·adılı§ fırçası onların rengini has gibi bir ev süsü bir kafes mahluku Çünkü .•. veremezdi. Çünkü kaynanası- Mehmet, itiraz etmedi: hesiz ki yüzde on bir şeydir. Fakat ser· 

' oyaları~ ~ya.?1ı§tır. AA~cak ihti- §eklinde gönnü;oruz. ~adın da er- nın dirilmesi (N) Beyin postunu çıkar- . - .G!delim! ded~.' -~akat ~ylayi v~·ımaye den~n. ~eyin dünyanrn hiçbir ts· 
·arlık hutun vucude hakım olduk- kek boynunda ne ağır hır yük oldu- mıştr. lıdesının yanına goturemedigınden -çe rafında dını ımanı yoktur. . • 
m sonra ağarırlar. ğunu anlamıf, erkeğin sırtında de- (N) Beyin ölümü için doktorlar ani onu orada yerleştirmediğinden mütees·I Almanlar da Amerikalılardan ist~I<. 

Yukarda profesörünkiler için ğil, ancak kolunda gitmek mecbu- bir kalp durması diye rapor verdiler .... sir olmuştu. ümama odasında idi. Ha· raz yaptıkları zaman bu miktar üıerııt. 
~mbeyaz demİ§tim. O yaştaki er· riyetini kabul etmittir. Mektepte, iki gün sonra da (L) Hanım annesine san, Leylayi teyzesine tanıtmış. J...eyla den faiz verdiler. Almanlar fazla o~ıtl 
' kler için kadın, tabiatin intiktm hayatta onları görünce, züppelikle- anlatıyordu: onun elini öpmek istemiş, fakat Üma· rak ta, bütün sanayi, ticaret işterırı 
'etidir. Güzelliği nispetinde acısı, rine hüküm vermemeliyiz. - Bilmezsin anne diye .. (N) seni ne ma buna razi olmıyarak onu kuçakla· rehin gösterdiler. fıt 
ehiri artan bir intikam aleti. Da- Tabii beyaz batlı profesörü is- kadar severdi. Belgratta senin ölümünü mıştı. Bu, Türkiyenin denebilir ki ilk d~ 
narları katıla§mııtır. Her kımılda- tisna ediyorum. Onu kudurtan, hü- işitince bayılmıştı .. Snğ olduğunu rö· Hasan, iki kadını tanıştırdıktan son· avrupa şartlarile yaptığı mukaveJedıı'tt 
uıta mafsalları yırtılan, çürük u- cum dört nalına kaldıran sebebiyu- rünce de sevinçle yüreğine indi. Zaval· ra Leylayn döndü: Bu; yüzde kırk, yüzde elli, yüzd~. 
~arlar gibi çıtırdar. Böyle sıfırı tü- karda söylemiıtim. Belçikal~, ilim hm~ ... Vallahi seni çok severdi anne. - Hemşire, dedi, Hazreti imam I mış faiz almağa alışan Ye nihay~t .' fl'li· 
lcetmiş bir varlığın güzel kadın kar aşkından değil aık ademi iktıdarın Kaynana anlaşılmaz bir tebessümle benim hem teyzezadem, hem de yen-, ti faizi yüzde yirmiden aşağı duşür··tl' 
'ısında azap duymasını, kadına dü! dan köpürüyor. kızını dinliyordu başını salladı: gemdir. Kendisi, Resulü Ekremin kızılyen müstemlekeciler karşısında fU 
man olmasını t~bii görmek lazım. SefvaA - Atlah rahmet eylesin dedi ... Ben Zeynebin kızı ve babamın zevcesidir. inkılabının şuurunu ifade eder. 

de onu çok severdim- Ekrem s. & 
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1 Harici haberler f 
'-----~-
rT'eslı hat 1 n terki 

lzvestiya gazetesi 

Alrıkada binbır gece alemlc~rı 

Aferikanın Kara Napoleonu 
,. 

ne diyor? Habeş ımperatorunun taç 
nasıl tes'ıt oluna.,u Mosko\'a, G. (A.A.) _ Jzvcstiua gaze. 

tesi ihzari terkki teslihat konf~ransının 
son beş senelik mesaisini tetkık ederek Bir müddetten beri gazetecilerin ve 

diyor ki: ·-· . ajansların verdikleri haberler tahal.-
" Komisyonun ihzar et~_ıgı pr?Je~e kuk etmi;;. ve artık Habeş imparato.nı 

te k" teslihat hakkında muspet hıç hır Ras Tafari büyüh merasimle tacını gıy 
1• r 

1

t voktur. Buna mukabil, evvela ·,,t"ı ,ayı ,, . . . mı:;- • . 
harp, saniyen ısynn ve. salıs~n. cemıye· Avrupalıları da , · dul.ça _ala~a.dar -~ 
ti akvamın muvafakati takdırınde tes· den bu hfldise, bilha~ a Afrıka ıçın b~ı
lihatın tezyit olunabileceğine dair bir bütün miihim addolunmuş •;e şüphesı. 
maddeyi ihtiva etmektedir. Cenevre pro ta cenupta zambeziden şimalde Nil va· 
jesi terki teslihat hususunu meskut geç dilerine kadar uzanan sahada otura~ı 
tiği halde ileride teslihatın tezyit olu· Afrikalılar renk renk papağanlar, çeşıt 
nabileceğini derpiş etmektedir. Komis- çeşit maymunlar ve fildişinden. yapıl· 
yon bu tarzda bir ,-esika tanzim etmek· mı;; bir çok hediyelerle bu mer~sıme gel 

le kalmamış, aynı zama.nda . Sovy~t mişler ,·e geldik~eri zama~-~.d~s Ai~.:~: 
Rusy::mın umumi ve kısml terkı tesh· şehri bunları istıap etmedıgı ıçın c 
hat hakkındaki iki teklifini de reddet· çadırlar kurmuşlardır. • 
miştir. Komiı-yonun bu beş senelik me· SlYAII NAPOLEON . 
saisi de gösteriyor ki, kapitalist ~em· Bu taç giymenin ehemmiyet~ v~~~ır. 

giymes~ 

leketler sfülhlannı bırakmak btemıyor Çünkü bu imparator RasTafa~~ <.~•)a.h 
lar ve bu meselenin hallini de baltala· Napoleon) ismini almıştır. Buyuk hır • • • 
yorlar. Fransız, Italyan müzakeratının ~öl vardır. . . Habet. ım~era~o~ç~sı 
akf kalması silahların müsavatı hak- Bu imparator kimdır? Ras Tafarı o vetlerini teşkıl etmış \ ~ımdı nışanlara 
kın~a her türlü kombinezonu beyhude muzaffer n~ muvaffak siyah hi.!kümdar g-ıırkedilmiş, zengin bi. adam olmu~· 
kılmaktadır. dır ki beyazlan muvaffakıyet sırlarını tu :-. • • 

Deniz teslihatına gelince. ne lngilt~: öğren mi~ ,.e bu ) fü... ' ı "it ün Afri_ka bu ASİLERLE HARBEDERKEN 
re ne İtalya ne de Japonya Cenevre mu gün onun muzafferiyetini terenni.ım et- Bir gün siyah Napol.~o~un ordusu a· 
zakeratını tazelemeği istemiyorlar. Ce· mekte bulunmuştur. silcrle ı rbedcı·ken hukumdarı kurta· 
nevre komidyası tamamen akim kalmış KlMLgn :. \'ETLİ ran ve ona mu\'affa:.ıyet tem.~n eden bu 
trr. Bu terki teslihat komidynsının re- Du merasimde fngilterenin -Gluser Andre Maye olmuştur. Ilu musademede 
jisörleri bu komicl.> anın son perdesine tr d ükası Prens Ifanri temsil etmiş ve asilerin muvaffak olmasına rama~ k_aı 
,.eribilecek cevabı arıyorlar. habe~ hül .. ümdn-·~a yarım mi!yon ln· dığı b_ir sırada bu fransız 1:1yyare~ı bı_r· 

Gazi 
o Büyük Mürşidi Diyor K .• 

1 • 

Bilhasc;a asri memleketlerde 

hissolunan cihanşümul bir ikti· 
sadi buhran vardır. Bu l;uh· 

ran tabiatile bizim memleke· 

tim;ze de temas etmiş ve 

ağırlığını h:ssetlirmişlir 

Bu sakıntı lcar,ısmda erosa!· 

siz. tahribattan, dar ve kural< 

senelerden sonra vatanımızın 

gösterdiği hayaliyelle _tal.~~
mül ; ancak Türk mılletının 
bünyesindeki kudret ve B. M. 
Mecl "sinin tedbirlerindeki isa
betle izah olunabilir. Seneler

denberi alman tedbirlere önü

müzdeki sene daha genİf mik

yasta ihtiyaç Yardır. Gayet 

tasarrufkirane bir idare tarzı 
resmi ve hususi bütün mua
melitımıza hakim olmak la-
zımdır. 

• 1. 11. 930 nutuklarından-

Büyük Gazinin işaret ettiii 

tasarruf yolunda muvaffak ol
ın ak için en kolay vasıta 
TASARRUF KUMBARAlarıdır. 

M 'd b. e11a/1at ~iliz lirasına :r:-· l.ı ••. :ette murassa den bıre havada zuhur etmış ,·e asılerın anı ar lr s .) . . l\ı: lar ve sair hediyc:er götürmü~tü:· üzerinde alçalarak asilerin üzerine, ma 
Ne,·york, 6. (A.A.) - Nevyork takı it 1·. · . h nöm;ı ~· den mühim bır ki neli tüfekle! ateş etmeğe başlamıştır . .. d •. .. A a .> a sı;) a b , d f .. 

"edemi rezerv bankasının mu uru \'· d btı merasimcle lıulunclurdu. Fran Tayyareyi ömürlerinde ilk e a goren 
iş BANKASI 

b" . t" a amı • k 
rupayn gitmek üzere vapura ınmı~ ."· d bu icıe ehcrr ·. <:t verdi. Türkiye· asiler, bundan fena halde korkup aç ' 

. f sa n =- • ll1 · Cfer 'lüdür M. George llarrıson, ransız. ın· •· b cr'l imde J\ahirc sefirimız n U· mışlar, bu suretle Ras 'l'afarı muza h" 1 k .. )1 um ' . :ili:ı: bankalarının ve Ray ı~ Ja~ m_u· hittin Paşa tc.nsH tmi~ti. Bu taç gıy- olmuştur. . 
Jürlerile müşa\'ere etmek nıyetındedır. erasimindc bin bir gece masalla· Habeş hava kun·etinin ikincı ku~an 
itayhi ·hnnkın sabık müdürü M. Gcha- me mbir 'takl' ~t haline geldiğinde ıüp· danı Julyans isminde bir Amerıkalı . rının . .... • . cht'ın bu yakınlarda Amerıkaya yaptı· he ,,0 • zencidir. Bu adanı geçen sene ~~vyo~-

L·T·PIVER 
ğı gayriresmi seyahatten ı:;onra Avru- _. Yr::Nl HATII:. OflDCSU ka giderek habeş hükümdarı ıçın hır PARIS 
~~Aa ?~apılncak bu müzakereler ht~.st\si Esasen Af; ikalı 0 • ve ı\f. .... ıll1tn tayyare , atın almıştı. Rengarenk elbi-
bir ehemmil·cti haiz olacal\tır. Muste- son i 'Pf}l;atorluğunun basınn ~eçen tiu şeler giyen ve iki metreye yakın boyu 
']ar, Ameri~n ~cyahatinde. ~lmanynnın hükli~cla.· · .ıgün Anuıı usu\iinCle ter olan Miralay Julynn her halde taç giy· 
l1arici ticaretini inld:.nf ettırr.ıek husu· bivc cdiln.iş J:i0,000 ki~i1ik bir orduya me gününün sayılı simalarından birisi· 
sunda diğer memleketl~rden ~·ardım m;liktiı·. Hnlhıki hundan birkaç sene ni teşkil etmiştir. 
"Örmediği tnkdirdc tamırat !~d.ıyatın:ı en-el habcş ordusu mızraklı, oklu, ba- SAUA YA TANJO,A HüCU:M 
nihayet verme.si lflzımgcle~egını açık: sit tüfekli cengfn·crlerdcn mürekkepti. Ras Tafarinin tahta geçme ·i öyle 

1774 <2• te'•I• edllmlttlr • 

POORA·ESANS 
KOLONYA SUYU 

.A!!l!!!!I 

~ 
= --

-LOSYON: 

Pompeya 
Fi oramı 
Vlvlts 
Fetiş 

~an acığa söylemişti. \'as~ıng;on re~mı Şimdi i e asri sili'··. - ve maldneli tii· pek kolay olmamıştır. Kendisi henüz 
lttahalifi, 1\1. Gcorge Harrıson u~ Auu· '"cl\l ~ mücchhczclir. J• ~ta haheş or· prens iken, ihtiyar Habe:j kıraliça:-;ı ke_n 
~aya borçlara ait tediyntm g-crı hı~:ı· c!usunun v •• tayyarccleı. mürekJ.ep bir disini kıskanmış ve onun kendisine bırj 
kılrnasınn matuf 'e muayyen ~azı P_lar. 1 va filosu da , ardı •· suikast yapacağını zannetmişti. Bunun 
ları hamil olarak gittiğine clnı~ şayı O· l:l Siy_hi pil Jarı Andrc 1\Iaye isminde üzerine nasTafari sarayda bulunurken 
lan haberleri şüphe ve tercdd~tle. kar· Hr fr:.n:m:: scrg:: • :: ·· . "t =-:tirmektc· muhafızlarına emfr verip kendisini tev· 
şılanıakta ve bu planlnrın mnhıyetı hak dir. Ilu adam lfa:J -·:!:!:":ı rinin havıı kuv ... kif cttirmi~ti. Jlirkaç dakika sonra Ras 

----- Revaor 
Şipr 

Fujer 
Kinin 

---

Porfümöri kında maIUmatıarı olmadığını beyan et· ""'""'·"'""""" ·'k , ··ı ·eccihen Tafari sarayın zindanında idi. 
lnektcdir. resı hu hafta .Ameıı a) a mı~ c~ , . · prenses Menin; h•ı te,· 

1 eket edece'dir. Tayyare ıptıda Am- I• akat ze' cesı b" 
Bir madcc taciasz ltar·dnma or:.:dan lngiltercrle Sutamı,. l,if ht1disesini habe~ alınca hemen} .. ır 

s eı • ' ' . t 1 T t ·· de getirerek saraya ıucu· Atina. (Ohio), 6. (A.A.) - Dir ma- tona, oradan J<'ransada llavr Jımanına eş ,;ı a vucu . . 
dend · · · ı· ı· · ı ··ı · . t L" b ... rrı"deccktir ma karar verdı. 

L. T. Pİ VER 

Şl~ll Ahmet Bey sokak No. 56, Tef. 6eyoaıu 3044 

A. Ş. • lstanbul Şubesi 

- - - - - - - -- - . • --s-=--==~3*<=======*=*=*=-===·==::: . e grız• ı ıştıa ı ne ıcesınc e o en ış- ve nıhayc ız on .. o • •• zzi Jlabeşistanı zh·ard et· 
çılerden S:i inin cesetleri bulunmuştur. (D. X.) Lizbondan Asor adalarına . -~uk Al";;ir tank hediye et~işti. 
~·~en işlerine bakan memurlar 26 iş- hareket edecek, oradan sonra Bnhn Mu hgı ;aman bu tank ile '"raY'n k< p<>•· Bugün saat 14,30 matineıinden itibaren ve gecesi 21.35 -~·e 
l•••n ••iilam olnrnl< kurtar.ıd,klar..,, biti geçe<•l•fü" 'fayynre yan >•ldn d~- 1 '.e~so>S , Tafarh·i Medö. Mub:ı- ılk G A L A MÜ S A M ERE S 1 olarak renk ve ses '"" 
bunlardan altısını zehirli gazin tesiri- nize inerek bir \'apurclan hcnzın ala~aı: na :;ıttı \C 

1~~~ Bun~n üzerine tank b .
1 

. d" k d emsali görülmemiş hakiki bir san'rt 
le YÜılcr· 1 ·ımı'ş olclug•undan 1 na devam edecektır. Cızlar ,·erme ı er. d arı e tım ıye a ar T E M A N 

G L O R Y A SiNEl\tiASI 

ı mosmor .. esı • ondan sonra yo u • doğru ) ürüdii uvan W H E ( ın 
hnstnne · k ı ld ki s .. vlemekt · [ • d · sarayın kapısına · harikası olan P A U L A L I 
di , )e n dnı ı ann• o. e· ll'Vl \ı en ize osa za ez . k 1\1 h f tar korkup kaçtııaı· ,.c C A z B A N T K 1 ~ ~ r. F.nkn:ı altında 20 kişi daha bulundu • ,i ) 1 tı. u a ız ld ..--, 

:~:Ylenfyor. ııunlarm ~.• ~"nkmda •mfr ziyaret . T~f~~;;;~~~K~St:.'llN SOLAUOSI nam şayanı hayret filmi ile küşat edilecektir. Seans saatleri: tadır.k kurınrdacal.lan um•I olunmak Atina, 6. Apo). -. llariciy~ nezareb- Siyah Napolyon kendisinö Seba Me- Adi günlerde 
14

_
30

, !6.30, 18.30 ve 21.35 Cuma Ve Bayram 
ııe gelen resmi malumata gore Çe~os· likesi Ilelkısın ahfadından addede:· .. I . t 11 ve 13 te HAve matineleri. 

A 'k d • k • l . . . . M ll kanu d t 1 b . gun crı saa 1 ~mer l '8 8 lC 'l a- lovakya harıcıye nazırı · enes, Ilabc-s memleketin c mevcu 0 an 11 Balkon 40, pnrter 55, hususi 75. numara ı 
' nueV\'el hidayetincle Atinaya gelerek ·tkide~ e •öre bu ınelike en ha~metli Y erJerin fiatları: balkon fotôylcr 100, parter locnlar 350,b:ılkon Ta (ta l·[!ı f l .M. Yenizelo un ziyaretini iade edecek· ' ) galtanatııı<la Hazreti Süleyma-

5
( ' · · C gu··nkü caat l l mııtinelcrinin fintları ten ?.ilAtlıdır. ,., u zamanı s • • localar 4 ı "uruş. uma ~ 

•'e'')·ork 6 ( \ A) - Jrki yasağı tir. nı "İ\'arete gitmişti. Orada onların tc· 1> ]'· 40 partcr- umumhetle 55, balkon foto)leri 75, localar 350 l.uıuştur ' 
a1 ' '"· · :ı. • [ •·. d.. 1 • J >o "on . . : = ::: :::: :: ::: = :::-: g d eyhtarları son intihabatın neticelerin 115 kişi yara andz masmdnn bir çocuk .. unyaya ~e -~ı. '::· • >===::<=~====*' •2=<3:c3:c ==c-=-::-

en hlern 1 ~ • • • k b 1günlrn Habes hukumdar -- . ~a nun kalmışlardır. Bun ar, a· Ilornha~·. 5. (A.A.) - hongre lıcler.c· te bu ~ocu 1 d"d' ~ I B ı· ... ~-- .,.. Buuün • ~----"'!'!l' 
n Jtın l" • d ı· " 1 • • • ced 1 ır. • ug ın ~ o 

llj "c ısın e 18 ,.e meb'usan mec ı· .· den birinin te,·kifi üzerine halk ta- larının nrıncı .. .. _ • d 1\ 1 k S · , · 1 li~~~ 1~• azalık knza nm•şl ardır. Şimdi- ;:~ından yap dan n Ü mayöş esnnsmda po il ükü mdn r~n. b~yuk ogl u p r?>.· M_•: Et u v aı Sın e mas ı n a 1 e e . ' 1 ile ili.ıs ııu a 
ları bahır hır ekseriyet tc~kil etmekte o· li. ateş acmış ve 115 kişi yaralanmış· konncn, ek erı '.akt~nı ~;da gcçırır: Kı K G / f Söılü, Şarkılı ve danslı 
Çe u aza mecli müzakerelerinde ge- :s ' • ZI Lozancla bır ıngılız mektebınde o :r 1 n r l B i r ,-a n go tı bir k tır. .. er 1 li b aç seneye nazaran ehemmiyet- tahsil görmuş u · • • Ne 
ha fr ~e i_r yapabileceklerdir. Btından HAilEŞ_tsTA~.D~h! SERVE~ . A k --. l L u t 1 e n 
hijkka ıçkı Yasağı hakkında muhtelif Bu inç g•y~e gu~u muhteşem b?r z~- Ş ag ffle er l filmindeki musökö 
1 fırnetterde arayı ammeye vukubu· yafet verilmesı ' 'c zıyafette her mısafı· .. k 1 el fk fT . d muhteşem 
lan hliitacaatler neticesinde yasak a- 1·n arkasında. elinde yelpaze tutan bi· Mu emmke ramka 1 _ 1

1
. ımmk•~ parçaları bedayipc;r veramn 

'Yh•- • ' • k . 1 Konuıaca ve ıar ı &oy ıyccc .ı. ki . . k ktadır o.ttrları ekseriyet kazanmışlardır. rer köle durması mu arrerdı_r. ilk matine 13 tedir. zev erını o şama . 

Pa , Bu merasimd~.a~ap ;e afrıka dansla ilaveten Foks Ncvs dünya ha· 
/\tinngalos hap1saned~ rı yapılması tal~ııdı_r. Faka~ Ras Tafa: karrcr<lir. --~--- . vadisleri. Bugün saat 10, 

ka] a, 6. (Apn). - Pangnlosun ak•m rinin bu nıennm ıçln Parısten sureb A . 11· 1 taç giyme merasim•- malinesindeki fiatlar len· 
k,.:• darbe; hiökümet tesebbüsli hak- mahsusadn bir l!olet heyeti de getiril- ~ rup~ ' ~r. '~ .;rlar \'e bunda haf, zillitlıdır. l)ı: a tahkikata devam edilmektedir. mlcıtir ki baş rakkn esi Paris münekkit- ne ed cmd':?

1
de. '1 e~ı)lln~e:istan madenle-

... n akŞa •.;ı b . 1 "' .. 1 .• d"" sız a e.,ı ır eı. • "' l~~~~~~~~~~~~~~~~J Pıl m Yenıl;cn azı tevkıfat yn. !erinin dünyanın en guze vucu une . 
1
• • d" Orada mebzul olarak hlıstı._ C 1 1, 1 k"f" .. 1 d"kl . d'I rı ço, zengın ır. rn·· :. e.nera anga o~un tev ı ı malik olduğunu soy e ı erı acem ı - k d . mu ... ak altın bulu· ________ ı:::. ____ :r

11 

__ 

111 
Ustantik t f d . .1 . B d Al kurşun a ar ) u ,... ı:r 

tir ara ın an tasdık edı mış· beri Siya Nakodur. un an başka · 
1 

dan istifade 
· Pang ı '"'" · · ı 1 h ur Sonra NH su arın nakl . a o ıngros hapıshanesıne manya, Rusya ve ta yadan da meş ur' n · .. '.. R T fari de memle-edılrni .. tir. . .. 1 istir. miimkundur 'e as .a.' . . 

d.msozler ge m ~ . . . . k t• e refuh gctireceğını ,·adetmıştır. ( D ") b-[ tranlı rnkknsenın Saba melıkesı ılej e ın D N 
Be r . Jt a onu Süleymanın buluşması me\'ZUUna mlis· • • 

r ın, 5. (Hususi). - (D. X.) tayya- tenit bir balleti sahneye koyması mu· 

"V AKIT,, e abo
ne olunuz 



6 - VAKiT 7 Teşrinsani 1930 

Fırkalar arasında !eşkil ed_~lecek blok Cihan siyasetinde Tüt kiye 
Gelecek intihabatta, her iki fırkanıu meb'ua nam-

zetleri listesinde seciyesi me,kftk olanlann Macar Batvekili ehemmıyetimizin günden 
bulunmasına imkan bırakımıyacak güne artacağını söylüyor 

Dllnki nUshamızda fırkalar a- batta dimhuriyetçi olmasından şüphe Budapefte, 6 (A.A) - Baıvekil Kont Betlen, parlamento kulu-
rasında milli blok teıkili hak- edilen. bazı ana. ırm herhanrl bir suret· nnnda TOrkiye seyahati katıralarından bahsederek bilha11a de-
kmea verdi-· · h b ü · le vazıy _te hlkım olmasına meydan -.er mittir ki: 

gımız a er rerıne kt' G . f i tkA l!k 
muhabirimizden şu tafsilitı aldık: m~_zne ır. . azın n r~ r a a ve "En bUyük intibaım Türk memleketinin her batvede mütahede 

mudahale ınln, bu -~mınde muhtemel k . ._. f d T" k" b · k' f · d 'h · Ankara, 5 - Gazinin eyahati etra· h . f 1 ki " 1 1 .;... ka edilen bUyil ın.:ıta ı ır. ur ıye u ın lftı aayesın e cı an sıya· er ne\'l ena ı ara mun o aca6 • na . . 
fın.~n . erdo!unnn ih~im~lleri~ hulasa ı, ati burada çok kuvvetlidir. Rei.sicüm· kıetinde timdikinden daha. ç_ok ~O.hım rol oynıyacaktır. U~u~ıy~tl~ 
reJımı ~akvıye rnahıyetındedır. Memle· hur Hazretlerinin bu seyahatlerinin ne yeni devre, Tnrk ıoıyeteıını asrı ıcaba göre tamamen degıştırmı,tır· 
kette bır muhalefet fı~k~~nın yaşama- ticesinde memlekette büyük hayırlar En baait ada•lar dahi Macar batvekilini her şeyin fevkinde olan 
sı kararı umumi ve <laımıdır. Hu nokta- . • . 1 1 d 
d S f k . k' C • • 1 k doğacağına şüphe yoktur. Her halde a- hır lıyakatve medenıyetle karşı amıı ar ır. ,. a . ır anın ın ışn ınn manı o ma ne . . 1i • . . • f l .. 
l met Pn a hükumetince. ne de başka !~naca · .tedbirler \C • -rın faa ye- 8aıve1ulın bu ızahatı, hır aaatten aza surmütür. 
taraftan muta an·er değildir. Ancak tıne ,·erılecek cereyan, bulanık ıuda 
fırkalara okulnn bazı menfi ve mürteci balık a\'lamak i tiyenlerin 6midinl kı· 
anasırın ıc ada tına me) dan verilmeme- racak mahiyettedir. Bu meyanda her 
1 kat'iyyen mukarrerdir. C. H. fırkası- şe3 . ~n evvel CÜ- . - tçi fırk. · .: n 
nın Umum[ Ueisi olan Gazi Hazretleri, bir blok te.~kll tmeleri ve menfi anuı-

Stadyomda maç 
yapılmıyor 

cilmhur reisi olduğu için fırJmlara kar- ra karşı müteyakkız bulunmalan için [Oıt taralı birinci ıalıilemizde] 
şı tabiatile bitaraf bir vaziyet almıştır. te~birler alınması düşünülUyor. işin Fakat bu defa Stadyomun 1 numaralı 
Fakat bu bitnraflığının hududu, cümhu şimdiden anlaşılan ve kararJaştınlan mrntakadan olan sahipleri kendileri 
rlyet müesse inin 1.arara ve zafa du- en mühim ciheti, •k tntihabatta yapmadıldanna göre, kar§ı tarafında 
çar olmnmasile mukayyettir. Gazi hiç- htr iki fırkanın meb'u namzetleri Iİ!ı· ihtillf ortadan kaldmlmağa kadar 
bir sebeple buna meydan vermievc;ktir. t lıt<le, Gazi Hazretlerince HClyeaf ve maç yapmamalannı ileri sürmüşler. 

Ankara yük ek mahafilinde. derpiş ciimh\ ·'•;etçiliği • ' ·ük olanların bu- Bu yUzden Stadyumun iki taraflı sahip 
edilen en mühim nokta; büyük intiha· lunmasına imkfo bırakılmryacağıdır. leri arasında da anlaşamamazlık çık· 

Nafia Vekili · Rus ihtilali 
mııtır. 'etice de uzun münakaşalardan 
sonra ihtill\f halledilinceye kadar her 
ild tarafında Stadyumda llk maçı yap-

D Bugu .. n ll 
0 
.. ncu·· yıldo•• _ maması takarrür etmiştir. Yalnız husu 

emir yollarımız hakkında si maç yapmak bu karardan hariçtir. 
beyanatta bulunecektır nÜmÜ tes'it edilecek Yani tik maçı olmamak şartile her han· 

Ankara, - Nafıa vekilimiz Ze- Ankara, 5 (Telefon) _ Yann gl bir şekilde maç yapılabilecek. 
kii B. demiryollarımız hakkında 10 Rus Teırinisani ibtilllinin 13üncU işte evvelce bu sütunlarda yazdıtı· 
rulan suallere fU beyanatta bulun· mız gibi ihtiliif nihayet doğrudan doğ· 
muştur: yıl dönümtı münaaebetile Sovyet ruya sporun aleyhine oluyor. Maama· 

elrı"liainde tebrilder kabul olu- f'h .. -ıı m taka tesbı"t ettı'"ı' lı'k Devlet demiryolları inşaatında 7 e ı ~ numa... rn 6 

şimdiye kadar batlanmış olanların ancaktır. maçlarına Fenerbahçenin Kndıköyiln· 
deki Stadyumda başlamak fikrindedir. 

ikmaline çahııyoruz. Yuliuı Berıer Jki vekil BUGONKO MAÇLAR 
grupu Kütahya - Balıkesir hattını 

· d f el6ketzedelere vırdım Bugün fu!~ol yapılamıyor. Buna mu
ikmal etmek üzeredir. Bu gruba ait zmır 8 ı kabil KadıkoyUnde Fener Stadyumda 2 
Ulukışla Boğazköprü (Kayseri) kıs için tedbirler alıyorlar numaralı mıntaka tarafından htanbul 
mı da 106 mcı kilometreye kadar lzmir, 6 Dahiliye vekili atletizm birinciliği muşabakalan yapı-
rapılmıştır, ~ene~ilir. Bu iki hattın Şükrü Kaya bey selden fada lacaktır. Akşam saat on .sekizde Beyoğ· 
mşasma tahsıı edılen para ikmali in zarar garen yerleri uzun uıun do· landa Galatasaray kulübünde şehrimiz 
.. aata kifayet edemiyeceii anlatıl· laşmışbr. Vekil bey feliketzede de bulunan profesyonel I<~ranki Marte-
dığmdan grupla heaabımı:ıı katet- iufirla nelerini ıiyaret etti. nln menfaatine boks mnçlan yapılacak 

. m a tır Programda muhtelif knr~ılaRmalar meğe karar verdık. Gecen ayın 15 Seyllpzcdelerle ayrı ayrı görüttii. ' 
1 8

:. 
inci gününden itibaren bu hseabata D bT kT b . f ilk t dan mada Frankl Marten e aranga &· 

• a ı ıye ve 1 ı eyın e e rasında bir gösteriş maçı yapılacaktır. 
başlanmııtır. Grubun ınşaatr d~r- mıntakasında. yap~t:' ıeyahate ECNEBi TENiSÇiLER GlTTt 
mutlu~. Hattın noksan kalan 73 k~lo vali ve bel•dıy~ reıtı beyler re- Sportln~ Kulüp tarafından davet e-
metrelıl_c kad~r kısmı Devlet demır- fakat etmektedır. dilen Fenerbahçell tenisçiler dünkü 
yollan ıdaresınce yapılacaktır. Bu- Y ann •İllyette ••kil beyin ri- trenle Anka raya hareket etmişlerdir. 
nun bir kısmım D. D. yolları F ?"' yasetinde bir içtima aktedilecek- Fener takımı Zeki Rıza, Sedat, Suat, 
g~puna :~ptır.ac~ .:e hu grup t•.m tir. Bu içtimada fellketıedeler R~şat, Tevfik Haccar beylerden milrek· 
dılık kabılı tehır g.o.r~len Ankara ıs· için bir takım çareler dOtünüle- keptir. . 
tasyonu etrafında . • nıaatmdan ıar k • MU •t •t f ilk t Maç bugün oynanacak ve tenıı1çiler 
f A • ce tır. aaı şeraı e e e ze- · . . .. .. d' ı ı.azar ederek mezkur ınıaata mü- d l . k ) b l k cumartesı günu donecekler ır. 
teallik mukavelesine mahıup ed ·• e ere ev ıntası arar aı rı aca - FENERBAHÇE ATlNAYA 
cektiı. tır. . GiDECEK 

Bunun haricinde bir de pefin pa- lzmir, 6 (A.A) - Hillliahmer Yunanlarla aramızdaki spor mUnase· 
ra ile yaptırmakta olduğumuz ve ta tarafından .•eyllp zedegin men- bet ve temaşı. lzmir A:~tay ~akı~J~rının 
veç grupunun fenni nezaretini yap· faatine verılen Ye halk tarafın- KAnunuevvelın son gunlerınde ıkı maç 
tığı maden hattile kömür hattımız dan büyUk bir rağbet g&ıterilen için Atinaya c;ağınldığı yazılmıştı. Yu· 
vardır. Maden hattı F ev:ıi Paıa - Er müsamere muvaffakıyetle icra nanhların bundan e,·vel. bir Flstanbbuhl 

a · · .. .. . . . • takımının hasseten şampıyon ener a 
g m madenı kısmıdır. Komur h;ıttı edılmıttır. Milaamerede, ııbhiye 

1 
At' d ç yapması için son 

da Irmak - Filyos kı:ımıdır. Bu hat· vekili Bey ile Dahiliye vekili 8. ç~~ in d ına :t m~a mütemadi)') en Fe-
lar · t b .. t tb"k d'I k gun er e me up 1~ m~aa 1 ugun a 1 e 1 me • dahi hazır buluomuılardır. Sey- nerbahçeye müracaat etmektedirler. 
te c.._n ını~at P.~ogramla~ına 'j . llp zedegioı teftit YO tetkiktea Şimdi haber verildiğine göre Fener· 
1934 aenesı ıde • .:mal edılec- - ctır. d t d d hT kT Bey bahçe bu davete icabete karar ,·ermiş· B b ti .. . d . . . . av e e en a ı ıye ve ı ı , 

u a ar uzerın e ın1aat germı ~-..! salona dubulünde hazirun tara- terdir. 
devam ediyor. Müteahhitler ve bü· f d 'dd ti lk I t Bu takım bu ayin sonunda iki maç i· 

Türk-Yunan 
dostluğu 

[Ost taralı 1 inci sagılanuzdadır] 
Avrupadn bulunan Yunan se

firleri, nezdine memur bulunduk
ları hükiimttlere TUrk - Yunan 
itillfının mahiyeti sulherveranesi 
hakkında izahat vermek için ta
limat iıtemitlerdir. 

Patrik efendinin beyanatı 
Rum patriği F otyos efendi 

Atinada çıkan Etnos gazetesi 
muhabirine şu beyanatta bulun-
muıtur: 

- Ortodoksluğun merkezi olan 
patrikhane siyasetle uğratmaz. 
Fakat gece gündüz Allahın bir 
me•hibeıi olan sulbü mUsalemeti 
Aleme dua ettiğimiz için Türki
ye ile Yunanistanın sulh ve mll-
1alemet lehindeki faaliyete pişva 
olduklannı Ye ıulhOn kesbi 
kuYYet ettiğini gördükçe kalbi-
min sevinmemesi mUmkOn mlldilr? 

Atina Sefirimiz yarın 
hareket ediyor 

Atina sefirimiz Enis bey An
karadan gelmit ve dUn mübade
le komi•yonunda heyeti murali-

hasamızı ziyaret etmiştir. Eniı 
bey yarın Atinaya hareket ede
cektir. 

Belebiye baren1i 
Ankara, 5 - Maliyede tetkik 

edilmekte olan Istanbul belediye 
ve hususi idaresine ait barem 
esasatının hazırlığı ikmal edil
miıtir. 

Bu esa1at mevcut devlet ba
remi esaslarile ahenktar bulun
makta olduğu gibi derece tak
simatı itibarile de belediye me-
murlarını on altı dereceye ayır
mııtır. 

Asgari maaı miktarı on dört 
liradır, Belediye reis muavin
liklerinin asli maaşları, doksan 
lira Ur.erinden teıpit edilmiştir. 

Muayin Hamit B. burada lstan
bul idaresinin yeni bütçeıinin 

ana hatları Uzerinde allkadar 
makamlarla görüımektedir. tüı. inıaat mühendiıLri Türktür ve ınBanllşı d eh.•l. a lfk~l?~ıt ·~· çin Atinaya gitmesi muhtemeldir. 

1 • 1 _ 1_ d ug n a ı ıye ve ı ının rsya- ı::ıR ·K~;'I'LER ıçıırı.· par_ arını peşın a mUh"la ır ... sveç • d l k . bh' k"l' B GAI ATASARAY MODORO ~ ~ · '"" grupunun inııaat · ..ı k' · t" setın e 0 ara 11 ıye ve 1 1 ey • Ankara 6 - 'I'u"rki,•e dahilinde çah-
y ••• u •• >ıe ı vazıye ı .1 l" · d k ANKARADA ' J 

nezareti fenniyedeı. ibarettir. 1 e va 1 ve umum ~an arma u- A k 5. _ Galatasaray lisesi mü- şan ,·e umumi merkezleri hariçte bulu· 
B h · d T mandanı ve Hillhahmer umum n ara, . • b · k ti · i k ı unun arcın e .... . , grupun· . . dU U Jo' th' be burava geldı. 1068 nu· n,m azı şır e erın umum mer eze· 

dan müdevver Samsun. Sivas baki müfettişi Muıta~a Bey ıle. lımır r 1 ; t~' ~ dinfn intihan hakkın· rin taşıdığı i mi taşımıyarak memleke· 
yei in§aatr Devlet demiryolları tara· Hililiahmer reiıı ve beledıy~ re· ~ara ~!le t 1 

e e~mat verdi. İntiharın timizde başka i imlerle çalıştığı öğre· 
f · · · h ·ı 1 kt 1 a v e e ma ·ı · t' ından ~apılmtft!r ve bu inşaata de- !ıı~ın uıurı ~ yapı ma • o an ebepleri arasında talebe sandığı Ka- nı mı ~r. 
vam edılmektedır. Bu hattın 1931 ıçtımada seylap zedegln hakkın- bataş şubesinin atı memuru olan . _Bu ş~r~etlere umumi. merke~le~i~in 
nihayetinde işlemeğe küıat olunma da yapılacak muavenet ve alına- muntehirln 129 lira açığı ile sınıfta kal ısımlerını taşımaları lüzumu bıldmle-
sı memuldür. cak tedbirler kararlaıtırılacakbr. manın teessUrU mucip olması vardır. cektlr. 

Sivas - Erzurum istikşafatı ida- R(JS MA'fA YENİ KARARLAR Mektep idaresinin ku~urlu olmadığı y~~!a::.~~UC~~!i~~:e~~~D~~iL~~~~ 
rel. umumı'yece ynpılmaktadır A k 6 G" "'k k k ı " anlaşılmı11tır. . • .... .,, n ara, - umru aça çı ıaına ı.- , , dül listesi ile şımdlye kadar Avrupada 
------------ mani olmak nişleri daha çabuk hallet YENİ lSKAN TA~! tAl~-~l\~ESI dört seneden fazla kalmış zevatın kiif-
Fethi beyin BurM valbi mek için rüsumat idareainin merkez Ankara, 5. - Dahıhye '°' .a e!ı fskln fesi merkeze alınmaktadır. Barem ka· 

aleyh 'nde açtığı d--v-- •~ k'lllt t · d'I •· ı· B d borçlarına ic::leri ,.e iskana aıt dığer ba-
1 - ... ..:Ş ı u ı evsı e ı ecea ır. u meyan a ı.- • • • • • nunu mucibince cfaret miisteşarlurı 

Bursa, 5 - S. C. Fırkası reisi lstanbulda da "davalar kalemi mUdü· zı mesaili halle yara)acak )enı bıı ta- kAI t be "d" lükl · t · 
riyeti" namile esaslı bir büro vücudt limatname hazırlıfı ile me,guldür. vd~I . eti şu mu ur erıne ayın e· Fethi B. tarafından valimiz Fatin . d b 

1 
h ı mış r. 

getirilecektir. Bu talımatname e orç anma usu. 
B. aleyhine açılan davanın Şurayi 'DEVLET BANKASI satına ait mevzuu e aslara nazaran 
Devlete havalesi için itirazatta Ankara, 6 _ Devlet bankası hisselt- muhacirlere teftiı edilmiş olan emvalin 
bulunmak üzere Fatin 8. Eskişe- rinden almak üzere fki büyUk Ameri· takdiri kıymeti eneJce olduğu gibi e ki 
bire gitmiıtir. kan bankası maliyeye mtiracaat etmit- vergi kayıtlarının ekiz misline iblağı 

Bir yangın 
Dun akşam geç vakit Langa

da bir yangın olmuş, bir tUtlln 
deposu kısmen yandıktan sonra 
aöndUrülmUstllr. 

lerdir. ile takdlrJ kıymeti yapılacaktır. 

ltizır 
Bu suretle yapılan kıymet takdirle

rindeki e\-saf muhacirlere yirmi sene 
Kadınsız Memleket tefrikamaı müddetle bor~lattırılacaktır. 

münderecatımızın çokluğuna meb· Bu esasların makabline umulü ol· 
ni dercedilmedi. Karilerimiıden ması hakkında bir karar ittihazı muh-
özUr dileriz. temeldir. • · 

Bayron Masilva Ekspresi Lüks posta 
vapunı Andro IO teşrlnisanlde Marsilyı, 
Pire \'e SeJAniktcn limanımıza gelecek 
ve 13 teşrini ani tarihinde tam saat 10 
da Galata rıhtımından kalkarak doğruca 
Marsilya ve Pireye gidecektir. Her sınıf 
yolcular için mahfoz mahaller. Müteakip 
seferler: 27 teşrlnlsani.4 • J 8·25 kA. e\'Vt:l. 

Umumt acenteleri. Anagnostopulos \ 'C 

Slskldis, Galata Çinili Rıhtım han Tel. 
Beyoğlu 26 I 2. 

O ayinler 
HükOmetı pr ot=ıto o~miy• 

kcrar ver mitler 
Ankara 6 - Paristen alınan 

malümata nar.aran, Düyünu umu
miyey verdiğimız son cevap 
üzerine Diyunu umumiye meclisi, 
hük\imeti protesto etmeğe 

karar vermittir. Protos· 
toda M. Ristin raporundaki te
diye kabiliyetimizden bahse ~i
leceği ıanndilmektedir. 

Vaziyet nedir? 
Ankara, 6 - Paris itilifnamesi 

mucibince, 22 teşrinisanide öden-
mek lazım gelen ikinci takıit 
için hamiller mümessilleri ile ce-
reyan eden müzakerat ve hüku
metimiıin ittihaz ettiği karar ne
ticesinde bu işin nasıl bir şekil 
alacağı malüm değildir. 

Hükumet borçlar hakkında 
mühim kararlar vermek üzeredir. 
Binaenaleyh borçlar hakkında 

nasıl bir hattı hareket ittihaz 
edileceği yakında belli olacaktır. 

Anadolu esham ve tahyilitı 
kopon tediyatına gelince, Devlet 
demir yollan umum mUdtırli 
Haıım 8. diyor ki : 
"- Anadolu Demir yolu ıe

nelik taksit Uç milyon iki ylb 
bin liradır. 

Bu paranıd bu sene hiç öden• 
memesi Yeyahut ta E iiyunu u
mumiye hakkıoda veril'!cek ka· 
rarın bu borca da teımiline dair 
hnk11metten hiç bir emir almıo 
değilim.,, 
Pollsteı. 

Beyoğlunda 
Gece y.ıaruı bir ıiJforiJ 

(Jldt'J.ıdiJler 

Dlln gece ıaat yirmi ıcUSrde 
aoğru Beyoğludan Santral ıine
ma11 önünde bir cinayet olmut, 
Muıtafa iıminde bir 16for 
öldOrOlmüıtor. 

F azh iıminde bir köfteci olan 
katil bir kadın meselesinden do· 
layı aralarında mllnaferet olan 
maktul şöfor Mustafa Ye arka• 
da,ı Necatiyi kartısında tesadU• 
fen görünce bıçağını çekerek 
Muıtafaaın üzerine hücum et• 
mi,tir. 

Üç yerinden yaralanan Mu5· 
tafa on dakika ıonra 6lmüttür. 

Katil köfteci, Mustafayı öldür• 
dükten sonra arkadaşı Necatinio 
üzerine de hücum etmiısede et• 
raftan yetişenler tarafında yeti· 
tilerek polise teılim edilmiıtir. 

Müddei umumi Camii B. tab• 
kikata başlamıştır. 

Türk anonim elektrik ~!rkctl 

~1uhin1 Han 
Silahtar ile Kurtuluı arasınd• 

yüksek tevetürlü bir bavaibat 
teıis edilmiıtir. Bu hattaber n• 
suretle olursa olıun tenıa• 
etmek i>lUmO intaç edeceiİ 
muhterem ahalinin ciddi nazat1 
dikkatine arzolunur. 

Binaenaleyh, halkın direkler• 
tırmanmak, tellere uçurtma tak .. 
mak ve tellerin mermbut buluo· 
duğu fincanları ( izolit&rleıi) 
kırmaktan sakınması icap edet• 

Hatta yere düşmüı bile olfl~ 
her hangi bir tele dokunro•. 
dahi ölümle neticelenen b: 
kazayı mucip olabilecejind• 
Yine tehlikelidir. , 

t .. BugUnl~rde hatta sureti k• 
iyede cereyan verileceği ve ted~ . , .. 
rübeler yapılacağı cihetle ttdl ~ 
den tellerde daimi ıurete cere1 
mevcut farıedilmelidir. ti 

Binaenaleyh hattı h•" ,ol 
uğaratacak ve cereyan it•;, .. 
ıektedar eyleyecek he~ ·tıJll 
reketin hukuku umumiyeyı 1 er 
eden bir cürüm tqkil edeC 
muhterem alıaliye ilin oluD~'7 

lsanbul 2- l 1 • 
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Yeni posta pulları 
resinı. 111üsabakası 

P. T. T. U~um müdürluğünden: 
1 - Tabettirilecek posta pullannın resimleri ıçın açtlan müsabakada mUnasip bir eser 

~alınmadığından müsabaka tekrar açılmıştır. Müsabakaya yalınız memleket dahilinde veya hariocide 
bulunan Türk aan'atkArları ittirak edebilirler. 

2 - Resimler posta pulları üzerinde bulunması Jbı:n yazılarla beraber hak ettirilebilecek 
şekilde olacak, yani üzerlerinde Türkiye Cümhuriyeti ve posta kelimeleri ile pulun kıymetini gösterecek 
rakkam Te kuruı veya para kelimeleri bulunacaktır. 

3 - Pullardan biri Gazi Hazretlerinin portresi etrafında ankadreman olacak ikincisi harf 
inkılabımızı ve UçUncüsü memlekette ziraati temsil edecektir. PuUann eb'adı - kenarlarındaki zımba 
yerleri (tırtılları) hariç olarak - boy 23 en 20 milimetre olacaktır. Yapılacak resimleri eb'adı pulların 
eb'adından on misli büyüklükte ve siyah renkte olacak ve resimlerle beraber pul eb'adında birer 
fotoğraflan raptedilecektir. 

4 - Resimlerin hiçbir yerinde sahibinin ismi ve adresi yazılmıyarak yalınız sahibi tarafından 
intihap olunacak dört rakkamdan mUteıekkil bir işaret 1 onulacaktır. Resim sahibinin iımi ve adreıi 
aynı rakamları havi ve resimlerle beraber verilecek kapalı bir zarf içinde yazılı olacaktır. 

5 - Müsabakanın şon günü 20- bitinci kinun-930 tarihidir. Resimler ve kapalı zarfla Ankarada 
posta işleri müdürlüğüne, Istanbulda P. T. levazım mOdürlüği!ne, diier yerlerde de P. T. bat müdür 
Teya müdOrlllklere verilecektir. 

6 - Resimler ikisi maarif Yekaletinden birisi dahiliye veklletinden tayin edilecek üç zattan 
mOrekkep bir hey'etçe tetkik edilecektir. 

7 - Resimlerden Reisicllmhur Hazretlerinin porteresi etrafma yapılacak ankadreman için 500 
ve diğer ikisinden kabul edilecek birer eser için biner lira mükifat verilecektir. 

8 - intihap edilen resim sahibi mümeyyiz bey'etçe lüzumunda gösterilecek deği9ikliği rc:ıim 
üzerinde yapmağa mecbur olacakhr. 

9 - Buna dair dalıa ziyade malumat almak iıtiyenler şifahen veya yazı ile P. T. T. U. M. 
posta i~leri müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Manisa vilayetinden: 
Borlu - Dem!rCİ yoiunun 6 + 008 - 8 + 438 uncu kilometroları 

araamda 18778 lira 44 kurl!S asıl, Ta 1877 lira 84 kuruş gayrı 
melbu~ ki ceman 20656 lira 28 kurut bedeli k~i fli on adet be
tonarma menfezler inıaatı 8 Tqriniaan) · 9'~ C-U!Dartesi gllnll sa
at on bire kadar müddetle kapalı zarf' usulilt münakasaya çıka· 
rılmııtır. Fazla tafsilat almak istiyenlerin vilayet naf ia baımübcn
disliğine müracaatları ilin olunur. 

--------------------
Tütün inhisarı umumi müdür
lüğünden: 

5000 kilo köhne çul 
Anbarlarımızda b ril mit olan tahminen bet bin kilo köhne çul 

aleni müzayede ile satılacaktır. 1 aliplerin ( 17 T eşr.n sani 930 ) 
pazarleıi günü yüzde 7 1/2 teminat akçelcriyle beraber saat 11 de 
Calatada mübayaat komisyonuna müracaatları. 

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

TAYYARE PiYANGOSU BlLETiNI 
ALINIZ. 

4 üncü keşide 11 Teşrinisani 1930 dadır. 
~ 

lJüyük ikramiye 45,000 liradır. ~ 

-· - ; 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

25,000 kilo kırmızı Selluloz klğıdı. 
Kapalı zarf uıulile satın alınacak olan bu kiğıtlar 63 X 95 . eb·

adında ve metre murabbaı 82 gram sıkletinde olacaktır. raliplerin 
teminat mektuplarile beraber 24-11-930 Paıarteai gllnü Galatada 
mObayaat komisyonuna müracaatları. . .. .. 
Tütün inhisarı umumi 

müdirliRinden: 
(2500) yarda yetil ve (5000) yarda beyaz yağlı kana•içe kapalı 

zarf usulile bilmllnakaaa abnacakbr. Talip olanlano teminat mek· 
tuplarile beraber 29 Teıriniaani 930 cumartesi gllnü saat 11 de 
Calatada mübayaat komisyoauna müracaatları. 
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; ihtivaç kalmavın
: cava kadar <azam' 
: 10 defa J il.5n edll- ıoo 
: mek 'ilzere maltla 
• • Abone:erimizİn her liç •Ylaia için ~ 

bir deluı meccanen' : 
' ~atırı ı:eçen ilinlana faıla ~atın ! 

, için s er kuru, zammotuour. : ............................ 
Para kazanmak ister misinir? 

f lanımlara beylere kolay bir iş işiniz ol· 
m'ldığı zamanlardan istifade edeceksiniz 
2 . 4 arasında müracaat. J~tanbul dör. 

han içinde unionkolte!ri t 

Taksitle - Hanı~lara beylere elbi · 
;;elik kuma~lar hanımfara bey!ere hazır 

ısmarfoma elbiseler Paltolar m'tntolar 
muşambalar her nevi ıyakkıpl· n lastikler 
<oonlar lstanbul dörcüncü vakıfhan 

işniçde Unionkoltesriat (4) 

Marsilya kirem~1eri haklunda 
bir mlitebassıs usta: - Plan 
tertip fabrika inşa eder. K e1a her kire· 
mit fabrikasına elzem o'an hususi mar· 
~ilya kiremitleri için ıikıaklı rink biçİ· 

mi furunlar in~a eder. Adres l~tanbul 
' 

Sirkeci Şubinpaşa oteli Slavko Şur~of (:1) 

iş aranıyor - Sultınahmet şehit 

Mehmet Paşa medre~esi 2 numarada 
Yusuf Kenan efendi okuyup yazması 

vardır Kendisine iş aramaktadır. As· 

kerliğini bitir nıiştir. 

ı~ııı~ııııııımıı~ıııııınıııınııınooı-ı~~ıııı 
Dr. A. KUTiEL 

Cilt ve efrenci hastalıklar tedavihanesi. 
1\ araköy Topçular addesi 43 

Emniyet Sandı~ı 
müdiriyetinden: 

Kat'i karar ilanı 
Mflzayede llcr ıı 
!\edeli llra No. h'ferhun;ıtın cıns ve n~v'iJe 

nıevki ve müştenıihitı 

r.orçlunua 
ismi 

580 1423 Hasköy Kiremetçi A hmctçelebi mahalle
sinde Tavukçuçıkmazı sokağında eski J,141 
yeni 1,3,5,3-J,3-2, :i33 numaralı dükkinlar
dan alııap olanı on altı arım arsa iizerin· 
de diğer kargir dükl<inlar yt z otuz üç ar~ın 
arsa i.' z~rinde kargir dört dü~ kin Ye r ili ar· 
şan arsayı havi beş dükkanm tamamı. Nalan Efendi 

805 1900 ~;ubukluda eski Çubuklu caddesi ve yeni 
Çayır sokağında eaki 49 mükerrer ve yeni 
24 numaralı yüz otuz artın arsa üzerınde 
bir k•tı kirgir iki katı ahşap olmak üzre 
üç katta yedi oda iki sofa bir mutfak bir 
antre bir kömürlük bir kuyu ve altmıt ar-

265 
şın bahçeyi havi yeni bir hanenin tamamı. Rabia H. 

2815 Üsküdar'da Dtırbali maballe9inde eski Çık-
maztekke ve yeni Tekke sokağında eaki 5 
ve yeni 7 numaralı yüz arıın arsa üzerin
de ahşap iki katta dört oda bir sofa bir 
mutfak, bir çatı katı bir kuyu bir sarmç 
ve doksan arşın bahçeyi havi eski bir ha-
nenin tamamı. Fatma Pebme H. 

1840 19256 Eyüpte Kmlmcsçit mahallesinde Balıkçı
yokuıu sokağında eıki ve yeni 12 numaralı 
yllz altmıt arıın arsa Uzcrinde ahıap dört 
katta on iki oda dört ıofn bir mutfak dört 
koyu iki bin OçyQz elli bir arşm bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Mehmet Cemil il.Saniye H. 

332 19778 Fatih'te Dülgerzade mahallesinde Çama-
ıarcı ıokağında eski ve yeni 23 numaralı 
otuz uç artın ar a bzerinde kAgir bir kıttan 
ibaret bir dilkkAnm ta .. namı. Muharrem Bey 

8659 19791 Fatih'te Oü:ırerzade mahallesinde Nalbant 
ıo~aiında cıki, 23,25,27 ,29 ve yeni 15, 
15-1, 15-2, 17,19 numaralı 300 arım arsa 

Ozerinde kirgir 2 katta beıerden on oda 
birer sofa birer mutfak birer sarnıç birer 
taıhk albnda 2 dükkln mukaddema 120 

arşın arsa üzerinde ıalhane ve odalar ve 
elyem 250 arşın arsa üzerınde kirgir 3 katta 
6 oda 6 sofa ve 408 arıın bahçeyi ha•~ 
2 hanenin tamamı. Muharrem B. ve l· Jlma H. 

297 19845 Çubu\du'da Cabir sokağında eski 31 ve 
yeni 361 36· 2 numar ah biri 52 arşm area üze
rinde ahtap 3 katta yalnız: 2 odası nata

mam olmak Qz~re 4 oda 1 mutfak diğeri 
55 arşın arsa üzerinde ahşap 2 katta 2 oda 
1 sofa 1 mutfak ve 30 arşın kadar l;ahçcyi 

havi 2 hanenin tamamı Mehmet Necip B. 
500 20485 . tami'de Boınak maballesi'1de imam so'•a

ğında eski 1 ve yeni 9, 9-1 numaralı yüz 
on artın arsa üzerinde ah9ap bir katta · ~ 
oda bir avlu bir mutfak ve diğeri iki yL.: 

arşın arsa üzerinde kısmen kagir ve kıımert 
ahşap bir ahır ve yedi yüz on dört arşan 

bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Kemal Bey 
950 20437 :~ :ıaımpaşa'da Sahafmuhittin m1hal?esinde 

:amiiıcrif sokağında eski 11 ve ;·eni 13 
numarah yüz kırk bet artın arsa iizerinde 
&.argir üç katta dokuz oda iki sofa iki mut• 
fak mahallini havi natamam bir hanenin 
tamamı. Hecı l'viehınct Ef. 

665 19365 ı!cyoğlunda Hüseyin ağa m•halleslnde eski 
Biilbülderesi •e yeni Vişne sokağında eıki 
6 mlikerrer ve yeni 24, 26 numaralı yüzbir 
arşın arsa uzer·nde ~irgir bir katta üç oda 
ve altında bir dükkanı havi harap bır ha-
nen n tamamı. Mehmet ve Veysel ağalar 

Yukarıda cirıs ve ne•'ile semti ve numaraları yazılı tmvali gaY
rimc .• Kulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde hi zalarında 
göıteıilen bedellerle müşterileri iizuinde takarrür etmiş ise de 
mezbôr bedeller haddi layıkında görülmediğinden tekrar onbe~ 
gün mUddetle ilin edil:nelerine karar verilmiş ve 29 teşrinisaP~ 
930 tarihine müsadif cumartesi günü kat,i kararlarmın çekilı:Pet• 
tekarrür eylemit olc'u w undan yevmi mez' urda saat on dörtten otı 
altıya kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüznmu Hıo 
olunur. 

Mes'ul Müdür: Refik Ah~ 


