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?- _!l':İ ~ahife~ • ' 
1 Tarthı telrlkamıı· Abdıil- -
hamit 2- Harici ve 110.1 hıı!JerJer 

3 - intihap edcUmenlerl iflt 
rlnl bllirdJler. 

4 tıtlh dikiş mefheri açıldı 
4 Onctı sahifede 3 ilncil sahifede ' 

1- llapllane v-e leVktralıe mu" ~ 5 inci ıcae, Jllo 16~~ t'elell:, 2- ltikAye. 
Roman. 4· Oarp edebiyatı 
5 inci sahifede 

hakemtlt rlne başlandı. ~ 

f<l15HASI 15 KURUfTUlt 2 - Selim Rağıp l·t:yln va- 'ıı 
zlyetl ı- Sinema Aleml 

Serbest Cümhuriyct fırkasının şi

mendifer politikası bir türlü anlaşıl
tnadı, Lider Fethi Bcyın hmir ve 
ınüJhakatında irat ettigı nutuklar: fi 
kirleri iphamdan. tereddütten kurta
raınadı. lsmet Pş., Sıvas nutkunda: 
"Milli devlet için imendifer ihtiya
cı milli vahdet, milli müdafaa, milh 
6İyasrt meselesi, asırların muhassaJa-
61 olcın miıli istik13.lin muhafazası me
selesidir . ., ı;\Qzlcrile senelerdenberi s.ı 
dakatlc, azimle takip ettiği politika
hlnı yeniden teyit etmiş oldu. Halbu
ki yeni fırkanın şimendifer politikası
nı, liderir:in rutkund"ln vazıh olarak 
anlamak mumkUn d~ğtldir. 

ı _ Şimendifer, Ti.,kiye için ilk 

İhtiyaç idi. 

2 - Kabıli tchır dcgıldi. 

3 - Harıci istikraz ile yapılamaz
dı. 

Fırkada tasfiye yapılacağı şayiaları aszlszzd1r 
Halk Fırkasında bir encilmen 

hakkındaki haberler 
toplanarak tasfiye iş/erile meşgul 
umıımi katip(ikçe tekzip ediliyor .. 

olacağı 

ANKARA 18 (Telefonla) - Cümhuriyet Halk Fırkası umumi katibi ~rzinc~n mebusu Sa~et B. dün fırka müfetti_şlerine şu t~bligatt& bul~nm~ştur: 
"Fırkaca bir encümenin toplanıp tasfiye işlerile meşgul elduğuna da~r şayı olan haberlerın as~.• ~oktu.r. Başve~ı~ ~aşa, fırKa grupu reıs~ennden 

1 ve umumi heyeti idareden Ankarada bulunan arkadaşlarımızla bugün bır toplanma yapmış ve ~uyuk Mıllet M~clısının açılması münasebetıle fırka 
1 kında müdavelei ifkarda bulunmuştuar. Bir suitefehhüme meydan kalmamak üzre hakıkat tavzıh olunur Efendım.,, 

~={ ~,::~J"~Yw'!f:.~:J.JWV.t\.~·~~~~,.,..,-~.v.A 

Kabinede tebeddül olacak m ? Gazi Hz. Adliye Vekili Ödemişte 
Politikanın siklet merkezi Yalova ve 

Istanbul' dan Ankaraya nakletti .. 
Ankarada hemen herkes Millet Meclisinin 

bir an evvel açılmasını beklemektedir 

Belediye intihabatı neticelenen her yerde 
C. H. F. namzetleri kazanıyorlar .. 

Bilgük Rei ·imiz bu 
giin lstanbuldan 

agrılıgorlar .. ----B. M. M. R. Kazım Pş. d• 
ke11dllerlne rt/akat 

edeceklerdir 
Büyük Millet Meclisinin fev

kalade içıimaında bulunmak 
için, tatillerini şehrimizde, kıs
men Yalova'da geçirmekte bu
lunan Reisicümhur Gazi Mus
tafa Kemal Hz. bugün şehri
mfrden müfarakat buyuracak
lardır. Reisicümhur Hz., için 
hususi bir tren ihı:ar olunmuş 
tur. 

lstanbul'un muhterem mi
safiri Reisicümhur Hz. ne Mec
lis Reisi Kazim Paşa da refa
kat ederek ayni trenle Anka
ra'ya gı'decektlr . 
. Reisicümhur Hz., lstanbul 
valisi Muhittin B., Kolordu ku
mandam Şükrü Naili paşa ve 
huzuru mütat zevat tarahndan 
teşyi olunacaklardll. 

T. RüştüB. 
Dün sefirlerin ziya

retlerini kabul etti 

Bir hanım posta 
müdürü oldu 

Bunların içinde 
ilhasea bir taneai 
ayanı dikkattir. 

mühim bir nutuk söyledi 
Mahmut Esat B. Fethi B. in bütün 
tenkitlerine müdellel cevaplar verdi 

Vekil B. muhaliflere tenkitlerinde gayrisamimi 
olmamalarını ve şahsi 

endişelerle hareket etmemelerini tavsiye ediyoı 
İZMİR, 11 A.A. - Odemit hüktı

met dairesınd• Adliy• vekili Mah
mut Esat Beyin eöyledigi ve kesif bir 
halk kütlesi tarafından derin alilra 

!Jt dinlenen ve şiddetle a!U.lanan nu 
tuk bernçbi iltidir: 

Aziz Ödemişliler, mubter•m "' 
tnhiplerlm, 

Hazır §Urada biribirimiıi bulmuş 
kcn Adliye vekili olarak değil, mcb'· 

usunuz sıfatllc konuımamı.ıı yerıiz 

bulmuyorum. Bozda ğının hür havası 

altında size şunu haber vermek iste
rim ki Cumhuriyet Halk fırkasının 

nanıııedi olarak meb'ualuğunuza intı 

hap ettiğiniz Kutadalı Mahmut yine 

fırkanın azat kabul ctmu: bır aza•ı 

olarak karşmısdadır. Mtb'usunıuun 

biıtün maddi varlıgı ıon nofesllc be
raber Cümhuriyet Halk fırkasının ma 
Ldır, mali olarak kalaoaktır. Meb'u-
sı;nuz günde iki olbtee dciiştircnler 
gibi milli kanaatlerini değiştirecek oi
billiyette bir adam dtiildir. Muhale
fet fırkasının lımirde kuruluşu gün 
krindc fırkanızın uğradıAı hakaret 
fıiııile iade edilebilirdi. İade edilme-

d& anll)'ıcaklar, aldattlmif olduk arı
nı ıllrllp anlıyacaklardır. Benim bLn· 
da tüplıem yoktur. ' 

Ebediyen C.H. F. mda 
kalacağım çünkü .. 

Niçin Cümhuriyet Halk hrlıatın· 
danım, niçin orada kılaoağım, çUnlrü 
ben tıiadın meb'ıııluk için r<y alırken 
Cüınburiy•t Hallı: fırkası azası olara 
ıldun ıhrl bu&lln aldatamazdım. V ~ 

(Devamı 6 ncı u.yfada) 

Acaba hangileri kazanacah 

Bugün beynelmilel iki 
futbol maçı vardır 
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HARICf HABERLER •• --..aııulta amit 1 
~~Ta;.;.-;lı;;.si;.;.n ..;.P~aş:.."-"'-11-H_a_ı._ru_ıı.: !il Hitler İn uvaff akı yetin den memnun ! 
No: 40 (TercUm• ve lktlb•• 

hekkı mehfuzdur.) Milli sosyalist reisinin Fransayı kuşkulandırıcı sözleri 

Rıza ve Sait Pş. lar niçin Ne istiyor? L-1 _Ec_ne_hi_m_atb_ua_tı ......... ] 

geçİnemezlerdi ?.. Muahede yeni baş- Ismet Pş. nın eseri Karadenizdeki Rus 

~us filosu 

d l 1 Pariste i•kan "L'CEuvn" gueto- donanması meselesi Bulgaristanda teşkil edilen Obüs tan eğişme i ... sinin muhabiri Mm. N. Pavlova ahi- ---
ren Baıvekil İsmet pt. ile bir miili-

alayları ve Sultana gönderilen albüm Alman intihabının do- katta bulunmuştur. Mül&bt muhte- Taymis gazetesi başma-
ğurduğu yeni neticeler lif meoail üzerinde cereyan etnUı o- kalesinde ne diyor? 

lup İsmet Pş. Sıvas nutkunda pek ot- Ati'na, 18 (Apo) _ Lon.,--
Alaıan intihabatının aldığı netice uuı 

raflı bir •urette verdiği i.ıı:ahatı Mm. da .. . T · t · 
her tarafta muhtelif tefıiratla lu.rwı- muntetır aymıs gazcı etil 

Pavlovaya da anlatmıttır. Mm. Pav- Ka d . d k" R d 
landı. Alman milletinin bugün pek ra enız e ı us onanmast 

lova ismet PJ. nm beyanatıru naklet l . d d' T · ciddi bir imtihan kartısında bulundu- . . . mese esme av et e ıyor. ayını 
tıkten sonra yazısına nihayet vonr- .. R h''k" · B ,.. 

ğu söylendi. k d' ki se gore usya u umetı o8 az 
en ıyor : l k · dı"' ! Filhakika Hi•lerin millici sosyalist ar omtsyonunu tanıma gt c -

fırkası büyük bir ekseriyet kazandı. "Baıv~~li daha ~!yad~ . raha.teı• hetle Türkiye hükUmeti vasıta-
hitler intihaptan evvel muvalfakı- etmemek ıçın artık suallenmıH niha- s!le Karaden!zdeki bahrf kuv-

yet verılilı. Kendisini daha bir çok l · ! 'kd b'ld! · yetin:ien emin görünüyordu. Bunda . bekli d vet enn n mı arını ı rmt§· 
aldanmadı. kima~ıe1r yoBr u. kil 

1 
b lerdir. Bu listede Baluktan gele 

Hakikaten 928 intihabatırun neti- Dıp omat ve • aıve. ~an u ga- rek muvakkaten Karadenir:e gir 
cesi ile 930 intibabatının neticesinde !ip ceneral asken ve llyaaı sahalarda mit olan iki zırhlıyı da zlkredi 

pek büyük muvaffakıyetler kazandık l B 
1 

k mi b -
Hitler fırkasının aldığı meb'usluk a- tan sonra altı sonedenberi daha çetin y

1
.or ayir. C omlğaı1 ~ Aok syonut bliuğ 

dedi arasındaki fark çok büyüktür. . . . . . . . b Y . Tü ki ıste e yeti vama e 
Evvelce yanız 12 mob'usu olan Hit- bır ııe gırıımııtır ki u em r - . . 

yenin iktıaadi inkiıafıdır. İsmet P§. etmıştır. . .. . . 
iM şimdi tam 107 mob'us çıkarıyor. b'' 

1 
b' . . .. ünde geri Bu mesele kilukalı mucıp olu 

H . 1 150 b' 1 k k ... oy e muaı:::ıam ır ışın on . • k 
ıt er me us u azanacagın- dönecek bir seciyede değildir. Kendi· yo~. Taymıs gaz.etesı. başına a-

dan emin görünüyordu. Fakat 107 ne has olan cesareti ile bu yolda mü- lesınde Karadenızdekı Rus do
mcb'usluk aı: değildir. Belki de bu d 

1 
. . . ti B ün eğer o- nanmasından bahsederken, bu 

sevinçle beyanatta bulunurken hayli ca 0 eye gırıımıı r. uı "ki R hl • · K 
Hünkarın maiyetine mah.~cı& dairelerden •• t g. 1• • · neticelerine kar,, ten ı us zır ısının ınztmamı a 

h nlı 1 ö lü B be nun yap 1 1 ,ın ' · ah • .. ti bo eyeca ıoy er • y yo ;r. u ya- kitler yübeliyorsa onun saiki olan ra~enızdekı b rı tevazun . z 
Hülasa Sait Paşanın efkarı asker Rıza Paşaya hiddetinden 

immeyi bu noktada tenvir etme Fethi Bey gibi vazifeşinas erba
miş olmasının esbabı bir tlrlü bı hamiyeti de münkesir etmek 
anlaşılamıyor. teydi. Bu da kendisinin kin w 

Sait Paıa, mabeyin katiple- gareze nedereceye kadar m: ır. 
rinden bazılarının mutasarrıf- lup olduğunu gösterir. 
lıklara ve valiliklere tayinleri Sultan Hamidin Makec10ııJ _ 
keyfiyetine de itiraz etmekte- mesesile ve bilhassa Bulgaris
dir. Bu itiraz hiç haklı değildir. tan ahvalilcı buderece meşgul 
Mabeyin katiplerinden muta- olmaktaki hakkt aşkardı. çünkü 
sarrıflığa ve valiliğe tayin olu- Makedonya meselesi bütün Av 
nan zevatın kıymeti ilmiye ve rupayı a.ınkadar eden ve Devlet 
meziyatı ahlakiye itibarile Ba- aliyeyi bir feliıkete siirüklemesi 
bıalinin inha ettiklerinden yük melhur: olan bir şeydi. hele İn
sek olduklarını inkara imkan giltere hiikumeti Bulgaristaru 
var mı? Her b~! mek.atibi. filiye ele almak siyasetini takibe baş
den neşet etmış, daıre kitabe-ı ladıktan sonra Sultan Hamidin 
tinde uzun ıcıneler tecrübeler dikkat ve telaşı büsbütün art
görmliş, ec!lA!bi lisanlarına hak mıştı. Rusya - muharebesinden 
kıyle aşina o~ bu zevatın de- sonra Avusturyanın yeni paza
r~ce der~ı:.~ yükselerek dev~e- ra kadar tecavüzünii uzatmış 
tın en y~ksek ~a~larını ış- olınası Rusyanm enzarıharisane 
gal edeb~~eie~·ıne eger ben v.a si daha fazlalaşma:;ı, Makedon
sıta. ol.ahildım •.se b:ı:ı~un.la daı-ı yadaki milletlerin hariçten gele
ma ıftıh~r .ed~ı:ım. Alı bir me~- cek teşvikat ve tahrikatı kendi 
tepten bınncılıkle ne~ etmış ı amal! mahsusalarmı tatmine me 
ve .dairei kita~ette masalihi dev dar olur mahiyetinde farzede
letın her ne~ ıne te~s. ederek rek heran müstaiddi iştial birhal 
vukuf ve mumaresesını ~rttır- de bulunmaları avı ayrı haizi e
mış z~vat~ mu~sarrıflt.gı ~~k hemmiyet meselelerdendi. Buna 
madıgı mutalaasıyle muşkılat karşı o milletleri hüsnü idare 
gören ve bunda i~iraza şay~ derek elden kaçırmamak v: 
?.oktalar bu~n Saıt Paşa ~ırmı bir taraftan da orduyu tanzim 
uç yaşında~ m~h~~mu A~ı Na ve tensik edip filhal müracaat 
mık Beye rutbeı vu_zerat ıste~- edilebilecek mahalli ve kafi bir 
1 en acaba ~bundakı ha_k~ızlıgı kuvet vücııde getirmek elzem 
,.e yolsuzlugu neden dlişunme- olduc>-undan bı· · t db' ·_ 
1
., o n e ıre ve sı 
1

• yasete diğeri kuvvete müstenit 
Sait Paşanın Serasker Riza iki cepheli bir hattı hareket ta-

Hltlet 
nat Fransızları hiç memnun edecek 
gibi degildir. Hitler sulh muahedesi
nin tadilini, Young plinının yeniden 
gözden geçirilmesini istiyor. Alman
yamn harici siyasetine böyle bir isti
kamet vermek olabilir mi? Almanya
nın mukadderatını yalnız Hitler ve 
onun gibi düşünenler idare edecek 
değildir. Stresemann tarafından Al
man Cümhuriyetinin harici siyaseti
ne verilmiş bir istikamet vardır ki bu 
itiltif ve sulh siyasetidir. Almanyada 
bu siyasetin taraftarı olan başka fır
kalar, başka devlet adamları yok dc
ğıldir. Hepsinın maksadı birdir: mu
ahedenin ağır yüklerinden kurtul-
mak ... Fakat yollar ayrılıyor. 

Esasen irili ufaklı yirmi dört fırka 
mevcut oldugu söyleniyor. Almanya 
aa iktidar mevkiini muhafaza edecek Paşa ile geçinemediğıi.ni evvel- kip edilmekte idi. Binaenaleyh 

:e de yazmıştım. Serasker Ri- o vakit Bulgaristan Prensi o- lıir hükumet ancak bir temerküı: ka
za Paşa techizat ve levazımı lan Ferdinandın Türkiyeye binesi olabileceğini söylemekte Al
askeriyenin !kmali maks~dile temayülii temin olunmak esba- manyayı bilenlerin hepsi müttefiktir. 
muttasd ~altyed~n para ıste.r b na tevessül ve bu meyanda 
d~ru~, S~ıt Pa_~ ıse bu ta_l~bı- Bulgar tebaaı;mın hüsnü idare 
nın cıddı ~ir l~um mukabılı ~l edilmelerine itina olunur ve di-
tarafına gıderdı. Sultan Hamt- g"er ta ft k'l' ·1· . . . ra an ı ıse mesaı ın-

d_m Balk~ .sıyasetı ve B~lga: den dolayı rurnlarla aralannda
rıstarun ıstthzaratı askenyesı ki ihtilafattan istifade olunma
dolayısiy'le endişesi .mal~ ol- ğa çalışılırdı. 
duğundan Sofya kabinesının as Karadağ prensi Nikola Kara-
kerliğe müteallik ahvalini aled- d "Em · d • ·· · 
<l fahh .. d' F·ı· ag aretın e yegane muessır 

evam te us ettınr ı. ı ı- k · H''kfım · 
ı. d k' . ala uvvettı. u et, sıyaset, as-
ue e ı memurumuz mır Y k h l' d 'd' B · ·b F h' B B 1 1 b er ep onun e ın e ı ı. u ıtı ar 

et 1 ey . u gar ar~ ~. us. a- la prens Nikolanın meyil ve mu 
!ayları teşkıl etmelen uzenne h bb t' · lb b'lh h · 
ı k .. 1.t h kkı d a e ını ce e ı assa e emmı ,mnun te emmu a ı a n a t ·ıd· 
nazarı dikkatini celbetmek mak ye ;en 1

• 

Sovyet yolcu 
tayyaresi 

MOSKOVA, 18 A.A. - Hava 
nezaretinin aipariş ettiği 6 motörle 
mücehhez ve teknesi 30 metre boy 
ve 6 metre genişliğinde bir deniz tay 
yaresinin Southamptonda inşaasına 

başlanmıştır. Tayyarede 40 yolcunun 
taşınmasına ve 20 yolcunun yatmas .. l 
na müs~it kamaralar mevcuttur. Tay 
}arenin sikleti yüklü olduğu vakit H 
tondur. Tayyare iyi tecrübeler verir
se Şark veya Bahrimuhit seferlerin
de kullanılacaktır. 3adile bütün o teşkilata ait fo- tınan harbinde yedikle

' toğrafları bir albüm halinde za- ri dayak Yunanlırarın gozunu 
ltı şahaneye takdim etmişti. hayli y·ldırmış olduf.undan bu Çinde muharebe 
ı H · F h' B · b cihet bir dereceye kadar el'.1 :ıi-Sultan amıt et ı eyın u b h ·- .... d'' B I . ŞANGHA Y, 18 A. A. - Mançu-
'hizmetini takdir etmişti. Çünkü yet a ş gorun_ur u. ~ g-arıs- ri cenerallerinden Chang Sush Liang 
Bulgarlar her ne yaparlarsa bi- tan ve aKradag prenslen İstan nin şimallilerle cenuplular arasında 

· d akit ve zamanile ha bula hergelişlerinde tatyibi kalp f ka il .. 
zım on an v l . . 'h r . her iki tarafın muva a t e mutevas 
berdar olmamız ve terakkiyatı le~ne ve! ısltdı ~a ~ ~edm~unıyet- sıt vnifelıini ifa etmek niye~inde bu-

k · d ·· ha k t enne ça ışı ıgı ıçın aıma me- _ .. jS erıye e ona gore •. r~ e. et- . . . . _, l~ndugu haber verılıyor. 
memiz laznn gelecegı fıkrınde mleketleı:_ının hissıyatı ok~an , .. 
idi; bu fikrini sıksık tekrar edip ı~ış oldugu halde avdet ederler- Ancak o zaman dahılıye Na-
dururdu. Serasker Rıza Paşa d•:. S~rplıl~ra g~lince bunlar~ zın bulunan Memduh Paşa hün
Fethi Beyin iş'aratmdan mül- Turkıye. s:>'asetıne .karşı vazı kara bir jurnal takdim eder~k 

,hem olarak bizim de istihzaratı yetlen ~ıkayetten .zıyade hoş- Türkiyenin metbu ve Bulgans-
askeriyemizi tesri etmemiz lüzu 
munu ve bunun için icap eden 
paran n tedariki zaruretini Ba
bıaJ;ye muttasıl yazardı. Sait pa 
şa. hatıratında bundan bahsede
rken :"Bu haberler askerlik nok
tasından istikşafata müstenit ol 
'Tiamakla bence ehemmiyeti yok 
tu" demektedir. Sait Paşa ser-

nutluk ıfade ederdı. tanın tabi bir devlet olduğun-
Bir aralık, Balkan ittihadı için dan ve bu iki sıfatın bir ittifak 

müzakereye de girişilmiş, hele ahitnamesinde birleşmesi Bulga 
Bulgarlarla bu müzakere büsbü- ristan istiklalinin devleti aliye 
tün ilerleyerek müstakbel bir t : rafından tanınması manasına 
harpte Türk ve Bulgar ordula- geleceğinden bahsetmiş ve bu 
rının yekdiğerile teşriki mesai suretle o müzakereler akim kal 
etmeleri keyfiyeti: kağıt i.istü-1 mıştr. . . . 
ne bile geçmişti. (Bıtmedı) 

iman ve focagati tebcil etmeliyiz. Bu dugunu kaydediyor ve bu halt'! 
eser Türk milletinin hayat kabiliyeti- Türk, Romen ve .Yunan b~hn 
ni onu idare edenlerin metanetini ve programının tetkık ve tadilini 
te~is ettiği Cümhuriyetin muhafazası icap ettirdiğini kaydediyor. Tay 
· · o · Hz · i 1· pat eder " misgazeteııine göı:eKaradenlzde ıçın azı . azmın ı · . 

kuvvetli bir Rus fılosunun mev r ethi Beyle bir 
mülakat 

0Debatı" gazetesinin bir muh~r
riri, M. Henry Bidon İzmir havali
sinda bir tetkik ıiyahatine gelmif, İz
mirde Fethi beye de tesadüf etmif ... 
Fransız muharriri Fethi Beyi Pariato 
sefir iken tarudığını, şimdi de bir fır
lı:e ' tetkili içinsefaretten çelı:ildiiiniya 
zarak İzmirde kendisini gördüğüm I 
zaman bu tesadüfe şastığıru söylüyor. 
Fethi Bey"Fransız muharririne ıöylo 
diyor: 

"- Serbeıt Cümhuriyet fırkasını 
tesis için geldim. Nukumda maksa

cudiyeti Türkiye ile Yunanista
mn bahri kuvvetlerinin tahdidi 
teşabbüsllnil akim bırakmaktaol 
duğunu ve bu iki devletin her 
hangi ihtimale karşt kuvvetli bi 
rer donanma bulundurmalarnu 
icap ettirdiğini yazıyor. 

r_ Akvam 
nci içtima 
devresi 

drmı izah ediyorum. Matbuat, müna- Cenevre, 17 (A.A) - Cemi
kaşa, maarif ve vicdan hürriyeti isti- yeti Akvam meclisi 61 inci içti
yorum. Fırkamızın şiarı hürriyetper ma devresinin ilk celsesini aktet 
vcrlil.. .. r. Bir takım intisarların kaldı~ miş ve ruznamesinin kat'I şek
rılmasını, b~'.çede ~s~r~uf.u, . sanayı l lini tesbit eylemiş~:i.r ... Ru~na~e 
ve ziraatte ıtıbar tesısını ıstıyoruz. ye Fransa'nm teklift uzerıne bır 
Türkiyenin iktis~di buhranına çare yüksek sıhhi tedrisat mektebi 
bulacağımızı ümıt edıyoruz.,. açılması ve İspanya'nın teklifi 

s. M. Henry Bidon bu sözleri sö- veçhile bir hıfzıssıhha konferan 
nük bir sesle İzmirdeki otelin alt ka sının içtimaa daveti meseleleri 
tındaki kah•ede kendisine söyleyen de ilave edilmiştir. 
F'ethi Beyin kararı dikatimi şu nokta 
ya celbediyor, diyor. Yunan adalarile 
mukayese edilince Türk memleketi 
iyi cekilmiş görülüyor. 

Fethi Bey Fransız muharririnin 
bu cevabına şöyle mukabele ediyor: 

_ Refah. mesaiye tekabül etmi
yor, ve bu para kısmen hükumetin 
tahdit tedbirlerinin neticesidir.,. 

Fransız muharriri bunu aynen 
naklettiğini, bu hususta mütalea be
yanını kendine ait olmadığını kay
dederek diyor ki: 

"Fethi Beye Parise bildirilmek is
tediği bir vakıa veya bir söz olup ol
madığını sorduğum zaman: 

0Gördüğünilzli söyleyiniz" cevabı 

nı verd~i.·~·-~-..++-~-~ 

Hindistanda mil
licilik .. 

OELHİ, 17 A.A. - Delhide si
lahsız itaatsizlik hareketi için gönül

j lii toplamak maksadile mahalli kon
gre tarafından vücude getirilen mü

essesenin gayrikanuni olduğu ilin e
dilmiştir. Bu müessesede oturan, ya
tıp kalkan 150 kadar kimse tevkif e

dilmişlerdir. ------
İslamiyeti kabul 
Londradan bildiriliyor: - Ara

bistan işlerinde ihtisas sahibi ve Ara 

Heroin bulmuşlar 
Marsilya, 17 (A.A) - Ka

radenizden gelen bir vapurun 
içinde lstanbul'dan gizlice tah
mil edilmiş ve bir fıçı içinde sak 
lanmış külliyetli mikdarda He: 
roin bulunmuştur. Gemi müceh 
bizleri şimdiye kadar bir çok de 
falar kaçak suretile ve bu tarzda 
Heroin nakledilmiş olduğunu 
söylemişlerdir. 

T. Rüştü Bey 

(Batı 1 inci sayfada) 

Vekil B. sabahtan saat on ye 
diye kadar ziyaretlerle meşgul 
olmuş ve sonra Dolmabahçe sa 
rayına giderek Gazi H. tarafın-
dan kabul edilmiştir. 

Amerika sefiri M. Gruv tara
fından akşam yemeğine davetli 
olan Tevfik Rüştü B. dün ak
şam sefarethaneye gitmiş ve geç 
vakte kadar sefirle görüşmüş

tür. 
Vekil B. yarm akşam saat on 

altıda Çiçerin vapurile Rusyaya 
hareket edecektir. 

Rus sefiri M. Suriç Yoldaş 
Tevfik Rüştü B. ile birlikte Rus 
yaya gideceğini, (Türk - Rus) 
münasebatmın çok dostane ol
duğunu ve yeni ticaret muahe-
1esinin Moskovada aktedileceği 
.·i söylemiştir. 

Rusya ile yeni ticaret muahe 
lesinin şimdiye kadar akti teeh 

bistan vekayline ç :: 

karışmış olan M 
Philby (Filbi) re. 
men İslamiy~ k 
bul etmiştir. Mr 
Philby Mavcra y 
Erd .. n hüklünet 

nezdinde 921 d• 
924 senesine kad 
İngiliz mümes>1. 
olar;ık bulunrnust._. 

' "ıüre uğrama3ının, Türk tacirle 
-inin mütevali müracaatların· 

"!ucip olan pürüzlii noktalarm 
·, :ı.lline çalışılmasından ileri rrP' 
<!iği VP yakında intaç edileceği 

-..... --· ....... ; aııl:ıŞ! · mı~tır 

Irak kıralının ço 
mühim beyanatı 

Feysdl Hz. "Biz aynı ailenin ayrı evle 
yaşıyan evlatlarıyız,, diyor 

CEINEVRE, 18. A. A.- halden fevıkalilde meııın 
İnı!c ıkrralı Faysal Hazretleri Hi-s·siyatı, dini ve mena 
borayı. tedavi Viyan<ada bulu- miz yekvücut bir kütle 
nuyoııdu. Cemiıyeti Akvam moc obn ıni:l'J.et ve memlek 
olleinin içtıimaı umumfai mü- bu menafii müdafaa 
rıaaobeti.lıe Cenevı>eye geymiş- mükellef ve muvazzaftır· 
tic. ve İrak .şimendiferleri .. 

İraık kırali: hazretleri Ana- larda biıılıeştiği gün •n. 
dolu Ajanısınrn hususi muha- batt ticariye ve iıktisa 
birini ka'bul ederek ati.deki bir kat daha inkisaf ederek 
ber.an~tta .b~lunmuştur: deşli.k hisleri t~aüf edeC!if 

Bır: ıkı kaTde§ milletiz. Biz ayni ailenin muhte 
Münasebatmıız fevıkalade sa- !erde yaşayan evl8t 
mimi ve temamen hüsnü- Ayrı:l'mamız imkanı 'l 
niyete ıınliııtenittir. 01:9Cn her- Tünk Cümhuriyeti hiik 
gün bu ımünasebatı daha sa- nin ve erıkanının bize ıka~ 
ğ.Iam ve hiçbir suretle tezelzü.- terdikleri samimi kard 
le u~amaz bir hale isal etmc'k ve teshiiattan fe"kalade 
tıedir. Reın bizzat ıbu vaziyet ve nunuz. 

Bursada belediye intiha 
Halk Fırkası namzetleri haberleri 
madan S. C. F. dan mı namzet göste~ 

BURSA, 18 (Milliyet) - Serbest fırkaya müracaat ederek kendil", 
çiler, kltibiadillik vesatetile vali Fa- muvafakati alınmaksm~ serııc'_,ı 
tin Beye protesto mektubu tevdi ede- kaca namzet gösterildiklerıol ~ 
rck İnegöl ve Kemalpaşa kazalarında le karşdadiklarını ve Halk fo. .J 
ki Belediye intihabatına fili müdahale n.amzedi oldukl.a~ı halde Serı:I'. 
!er yapıldığı müddetçe Serbest fırka- rın bu hareketının mucibı "' . ..c 
run intihabata iştirak edemiyeceğini olacağrru keyfiyetin serbcstÇll" _.;' 
bildirdiler. Halk Fırkası namzetleri- ari için fırka vilayet mute~ 
ni bugün ilan etti. Yarın intihabat 59JaJıiyet verdiklerini mube)')'İ' 
başlıyor. Halk fırkasınm namzeeleri- lı bir mazbata verdiler . 

Türk - İspanyol dostluk 
muahedesi 

MOSKOV A, 18 .A. A. -
Tıi.irkiye sefiri Hüseyin Ragıp 
Beyle İspanıya sefiri dün iıki
memleket arasında ıbir d09t
ltlk muahedesi imzalamı:şlıar-

C. H. F. heryerde gl 
ANKARA, 18 A.A.- (}I 

nili ve Haymana beledi>" 

tihabatmda Cümhuriyet ~ 
Fıııkası namzetleri müttP 

dır. ı int"" • :ı.p olunınuşlal'dır. ti 
Türk-RuS firari Rumlar 

Onlara e.ta~li vesi- Ticaret muahe~~ 
kası venlnııyecek nin esasları nedi" 

Muhtelit mübadele komisyonu Ruslar ihracat emtİ, 
Türk hey'eti murahhasası reisi Tev- d . d d <il 
fik Kamil B. dünkü konvansiyonel Ogru an oğrU1 
trenile Ankaraya hareket etıniştir. alacaklar ,ırı!, 
Tevfik Kamil B. Ankarada komisyo-

Rusya ile ticaret mu' .:1 na ait müstacel işlerle meşgul olacak ef'I") 
ve mecliaın içtimaına iştirak edecek- müzakeresi henüz bitrn IJI», 

Yeni ticaret muahedes, tir. Üç haftaya kadar Ankarada k•I- de# 
tatbik edilen muahede 

ması muhtemeldir. 
farklı olacaktır. ..§ 

Firari Rumlardan bir kısmı etabli ş· d'k' · lıed!'J ım ı ı tıcaret mu:ı ,ıv, 
vesikası tevzi:ıtrna baılan1'Haından göre Rtısyaya satılacak !11 il 
bil'istifade vesika almak içh komis- ekserüsi Rus harici ticaret 1' 
rona müracaat etmişlerdi. si tarafından saun a!ını:t'· 

Komisyon bu müracaatları tetkik !erimize yalnız yüzde yifl111~ 
etmiş ve meml+.ketimizden gi 1rrken cesinde ihracat hak.ı veril~ 
'lürkiye Cürohuriyet.i hükUmetinden Yeni yapılacak ticaret ~ 
~asaport olmadıldarı anlagtldığı için desinde Türkiye ticaret t • / 

bu talepleri reddetmiştir. !ı tarafından ihraç edileces 
Komisyonun üçüncü bürosu dün ılaşılıyor. Bu muahede tıı.1 fi. 

M. Holştadın riyasetinde toplanarak lirse hiç bir tacirin RusY~f 
tali komiıyonhrdan gelen raporları racat yapmasına imkall 
tetkik etmittir. mıştır. . ~' 

İtiUfname tatbikatının tacih te- Rusyada, beş senelik >. dl 
menni edildiği hakkında Atinıdan tisat programının tatbil<t 
ı:elen telgraf komisyonda gayri va- yisile ticaret şartları ~t 
rit görülmekte ve esasen mümirnn nazaran değiımi~ir.So~'l rJI 
mertebe işlerin tesri edildiği ve nor- kilıneti evelce ufak bıf e 
mal bir halde cereyan ettiği b<}'&n e- dahilinde küçük ticaret 
dilmektedir. saade ediyordu. ı;ıı! 

Yunan murahhası M. Fokas, ış.e- Halbuki yeni iktisat P ;ııı., 
rin tacilini iki t<1rofm da arzu ettılde küçük ticar.eti de ortad ~ 
rini Yunan müşa.ıri M. Pihyon ko- dırmıştır. Bu vaziyet ıc:ııı 
misyonun yaptığı işler hakkında iza da taciderimiz Rusya. ,ııt 
hat vermek üzere Atinaya gittiğiru sataca:k hususi ticaret ft J 
ve bir kaç güne kadar avdet edeceği- lamryaoaklardır. ed~ 
ni, itilıifnamenin tatbikatında mühim • Yeni ticaret mu~h ıs'f'i 

Rusyanın yeni re1·ıınırı.e. _.o bir ihtilaf zuhur etmediğini söylemiş 2 
· olarak tanzim edilnte51 1 

J 
tır. 

1 
r r 

mektedir. Murahhas a.~ 

İtalyan tayyareleri dün 
gelmediler 

Şehrimize münasalati bekle
nilen İtalyan tayyareleri dün 
akşam saat beşe kadar Yeşil
köye gelmemişlerdi. Yaptığı
mız tahkikata göre tochhürün 
sebebi hanaların bözük o!masi 
yüzünden yola devam imkanı 
bulunamamasıdır. 

Tayyarelerini bu sabah saat 
10 da Y eşilköye münasabatla
rı beklooilmektedir. 

Sovyet hükumeti arıı ~ 
esa.saüzerinde ihtilaf Y ~ 

Yalnız Rus ticarett~e t<:,'J 
nın muahede müdbinc;,,11'.'-, 
leketimizden alacağı .. tıef_J 
miıktarının tespiti ·~\ #• 
taraf arasında bir şekı _/ 
maktadır. _----:: 

T_a_s_..fi;,-~--· ·havtıt~ 
. . v...-.1 

Kanalizasyon ıçıll tl"'J 
nmda yapıl~akta. o!~n al ;.; 
havuzunun ınşaatı ıkfll g7,.I 
mek üzere olup on be\ı 
dar resmi küşadı yapı 

----------------~~~~-----
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MILLIYF.T (L.M \ IQ ıvJ.DL '"° 
Belediye intihap encümenleri dün islerini 

' 
bitirdiler 

1 Maarifte 1 intihap 1 on.,n.I T ahlisiyeler 1 VllA11tJtt~ 1 T evkifat 
L.mektepler Encümenler dün va- Tütün zıaati Seyrisefain birşir- 1 Jandarma Selim RağıpB. tek-

[ Mahkemeler~ J 
Suiistimal 

Vekalet ücretleri zifelerini bitirdiler T.Odasının karan ketteıkietti y i -t kilit- lrartahliyesiniistedi K z· H 
1
. 

t •t tt• intihap ccdvelleri yann İki ecnebi tahlisiyesinin en eı 8 uy- -·- - enan, ıya, a 15 
espı e ı . _ .... 1 k 6 .. iktısat vekiletine gun taditit yapıldı Muhakemenin çarşamba- B.lerin muhakemesi 

A 400 t talık ıı:ıuı ece ve gun vazifesine nihayet verildi b 1 h l 
zami ücret , aagar ) k l ak bildirildi ya aş anması mu teme 

150 l. d aıı J a ac . . Heyeli vekile tarafından evvel•• Sarıyer ve Adalarda da s . . " .. 
ıra ır İntihap defteıltrinin tetkiki bit- ıttihaz edilmlf olan 7389 numaralı , . • . on Posta mes ul muduru Se-
. b l li mek İnhı" •ar ı"daresı" bı"r rapor kararnameye -yı· ı olarak yeni bir Jandarma teşkılatı yapıldı lım Ragıp_ B. vekili İrfan Emin 

Dava 9 teşrinievvele 
talik edildi Maarıf V ~~cb . u sen.• .ey nı.İf• enoümanler diin akpm mc11lle- "' ~ B 

tep öcutlerını toıbıt etmıftır. 930-- riM nib!Q'et vornıİflerdir. Bu arada da o-önderdi kararname tanzlm ol\lnmuıtur · Taksim jandarma bölük ku- · · v~~tasıle kefalete rapten tah Memuriyetlerini sui istimal et 
931 seneei ıçin ıı.eıerde öcrct azaınf oedvoller de huırlanmıt olup yum T' ~ li . fm 

1 
Bu yeni kararnameye nuaran mandanlığı mıntakası eskiden hyesı ı~ın A.~ırceza ma~k~mesi mek ve ihtiliata bulımmakla it-

400, aacari 150 liradır. 4oo lira yal- kaca merkeslorlııMI• ve muayyen olan dan 1~~ 0 . 11 ti~ =h~~ ~ Türk hayratını tatıyacak tahlisiye va Kilyosa kadar devam ediyor- ! ny;etıne mu~acaat etmıştır. ham edilerek tevhidcn Ağırceııa 
nu Galataaaray hıcıine aitt9. yorlorde a11lacaktır. Cedveller Por- ~ıraa nm 1 e purları faaliyete batlayıncaya kadar du. Yeni teş.kil§tta Sarıyer kay ' ah~eme bır kar~r vermek ü mahkemesine tevdi edilen mües 

t • !dairi difer lioelerin leyli .. . k lladac lı ka- rafında verilen karar diin lktı- Türkiye kara ıularında faaliyetlerinin maıkarnhğı ihdas edildiği için z~re muracaatı tetkık etmekte- sesatı cezaiye müdürü Kenan, 
· - ·•'. •· llz ı· dır ıembe ıunli • f&D'I"~ l .. daı ,_, sat Vekiletine gönderilmi-+<r. d dir 
ucretı uçer y ıra · Jacak P•ıembe ıünu •••t a tı -- . • . ... ~. ~vanıına müarade odilmit olan ecne mıntakaaı küçülmilştür. Sarı Seli . Hapishane müdürü Halis, B. !er 

Lmir ve Buna gibi vilayetlerde d laoalıtı B .ddd ıarfında Dıger taraftan tütiin ınhıııar bı vapurluından bir kıamının da Sey yerde de bir ·bölük kumandan- . m .. R~gıP, Be:r:ın muhake- le Tevkifhane ambac memuru 
2oo- 250 ve ba11 villyetlerde 110 bırık .,,,.r~· u 1 :~., dabllindeki idaresi de bu hwıusta yaptıfı riıefain idarcıinin tctkil ottili ıirketc lığı vü<:Udegetirilecektir. Ada- ~~s~.ne onumuzd~kı. çarşamb_a Hilmi, kitip Abdürrahman, ha-
llradır. c:~v:~eri ~.:k:ı::erek mucibi ılkt- tetkikatı vekilıe~e bildirmiştir. aatılarak TUrk tabiiyetini iktioap ey- !.a«la da jandarma bölüğü tcş- fu~ud~aşlanması ıhtımal dahı- pishane serı:-ardiyanı Mehmet, 

Ecnebi ve akalliyet yet bir nokta ıördUkleri takdirde . Ald~tm.ız m_al<lma.ta .. ~~zaı:uı !edikleri ve §İmdi iki ecnebi vapuru kil edilmiş ve Çatalcadan nak- ın e ır. . gardiyan Mustafa Ef. Ierin mu-
mekteplen flkly.Uorlni serdedeceklerdir. Te9ri· tU.~ ınhısar 1?aresı tutun zıra bu b~aıe~te .devam etmekte iıe d.• len Fuat Bey tayin edilmi~tir. Mevkuf lzmir gazeteci- hakemelerine dün Ağırceza mah 

nlevvılin birinden itibaren de reyler atının tahdidiıu m.u~afı~. ~.örm.e Seynsefaın ıd&reei vapurları tabll11- D hl 1 . f d ·1 kemesinde başlandı. Ancak mü 
Ecnebi ve akalliyet mekteplerinden 111 d ja atılma•• baılana'f.ktır. Bu mekte ve esasen hızım tutun zı- ye işlerini teınin eylemelote oldukla- a ı l}'e müşteşan erme at e ı en cürüm essesatı cezaiye müdürü Kenan 

lı>ııuai talimatnameleri olanlar açıl- ıu~e:ıe artık te~kilı dtvreai bitmİJ in- r~atl tahdit edilmit o!duğundıuı rından ecnebi vapurlarının faaliyetle- Dahiliye musteşarı Hilmi B. İzmir Ağırceza reÜii Hasan B. gelmedifinden tarafeynin teş 
mıştır . Husuıi talimatnameıi obnı- tilıap ceıalı urbasına girmiftlr. Her bır dahtyapılacak bır tahdidiıı. rine dnam lüaumu kelmadıaından Ankaraya gitmiştir. Bey (Hizmet) ve (Yeni Asır) kili kabil olamamış ve muhake-
yanlar resmi mektepler ile ayni ıön- iki fırka .ı. namııetlerini teabit atmİ§· aleyhinde bulunulmaktadır. evvelee verilen müsaadenin refl lıa- Eminönü kaymakamlığı gazetelerinin mevkuf muharrir- me 9 Teşrinievvel Perşembe gil 
İ<rdc açılacaktır. tir. Bunları illn i&in ıon ıUnü belole- Şeker fiatı düşüyor ı·ufaıtırılmıttır. !erinin tevkif kararı.~a yaptıkla- nü saat ( 13,3) a bırakılmı tır. 

Bu mektcplerıkk: mt•alliırler tize moktedlıffr. Reyler bet te,rini evvel- . . .. Türkiye Soyrieefain idareıi "Türk T ~iı:ıon~ kaymakamlıgı l rı itirazı reddetti. Reddin esba-
rindc tetkikat yapan komiıyon da ._ __ 1 - nazaran Piyasada rekabet yilzundea ı•nıi kurtarma limtet tirketl" unva- cşrınıevv _ e ~sk~ Hariciy_e bı mucibesinde mevkuflara tev- Türklüğü tahkir edenler 

,_,.. .... de atılmap .... ,..anacagma hl k 7 b k İ murahhaal d k ) ıne"aisini bitirmek üzredir. Ştın<D.IU U d dört toırinievvelde ilin r ton ~e er uçu ngiliz li- nUe bir ıirket tctktl edllntittir. ıgı aıresıne na ı cih edileı. fiilin devlet ve hük!l- Türklüie hakaret fiilinden de 
halde açıila ç ıkarılacak yoktur. Yal- :::::k::. ;olediy• lıududu dakilin- rasına kadar inmi~tir. Talıllıiyı itl•rile ittiıal edan bu olunac.aktır. Burad~ bulunan met nüfuzunu kıran ve hükumet layı evvelce birer sene hapllt 
nız yirmi, yirmi bet aaat gibi dorMrl d 61 . tilıa edilecelin• ııöre RUll ~eker fabrıkalan daha ıirket, İngiltorede büyiik bir kumpa- tali mübadele komısyonu da asayişini bozan suçlardan oldu- mahkum olan Davit, Benuva, 
Çok bazı muallimlerin dereleri vaaatt h: illi ::;a:ı: liı:Cıi de 112 kioilllı- ı:rıallarmı tamamile piyasaya çı nyadan La Nina, La Valıt, se .. r, Beyoflunda Mıeırlı apartırna- ğu zikredilmektedir. Lyines ve Avraın Ef. ler, hakla 
hır dereceye indirilmiı ve alınan dor• . B 1 d 61 ı· aıll 61 i de ycdok kannamııılardır. Yakında §eker Kleopatra ieimlerinde dört gemi al- nına taışınacll!ktır. Müddei umumi, Hizmet Ye- rındaki kararı tekrar temyiz et-
i 1 tır. un ar an • fi l · · d h · d . . y k l · A ' er i in hariçten muallim tayin o un- d'diı Fırkalar ııiyaai fa- at ermın a a :.ııya e ınm""ı mıgtır. Bunlara illvotın ilıtiyat cemi eni me tep er nı sır muharrirleri hakkında mişlerdi. Temyiz bu kararı da 

.. a namll ı • . • ı..-kl · T'" k 
ınutşur. aliT•tlertni günden ııune arttrrmak•a "" emyor. o111aralı Aletnciar .. ıınasip 1örillmU9- VilAyet tarafından yeniden ur ceza kanununun 69 uncu nakzettiği için yeniden muhake 

Maarif müfettişleri dlr. Halk fırkaaı hemen bor ıan itti- Rusyadan iade edilen t r. İllf8 ettirilen iMt mekteplerden maddesi delaletile 159 uncu meleri yapılmaktadır. 
• . 1 -•--k d"-"' maddesinin matufulehi bulu- O B h t S b"t B · Maarif vekaleti müfettiti umuım- ma ederok yeni yeni tedbır er ..._. d ·ı K h' f" . · vur\inün açılma merasimi bu r. e çe a ı . ın 

leri badema mıntakalara tefrik edil- "-· icarı• fırka iae teşkilitını bir an en er a ıre se ırımız hafta içinde yapılacaktır. nan 168 inci ve 161 inci madde. davası 
miyccekler her müfettit vekaletin eVftl ikmale ~htmaktadır. Halk frr Rutyadan evveke iad• edilipte telr Kahire sefirimiz Muhiddin p li kt b. l !erinin ikinci fıkrasının tatbiki-
•ınn ile he'r tarafta teftif8tta buluna lı:uı Vlliyet idare hoy'eti dön de mıı nr Jönderilen derilorimilin Ruıılar Pt. dön bir muharririmize de- O S me e_ ı_ mezun an ni istemektedir. Doktor Behçet Sabit B. tara-
bifcceklordir. Vekiletin emri olına- temetlırin ifdralıil• fıriıa mUfettiti tarahndıın kabul edilmediğini yaz- miftİr ki: Po)l.s mdktebinin bu devre- Bu maddelere nazaran Hiz- fından Voronof alJIBI etrafında 
dan müfetbtler taşraya teftit Hyaha Hakkı l!naei pqanın riyaaetinde top mıttık. Ruılar bu derilorin Rus top - Mıaır hük<lmetile tabiiyet, eni ikmal eden ef. ler ~ met ve Yeni Asır muharrirleri- ıahsma müteveccih neıriyattan 
tin" gidemiyeceklerdir. lannııf, ayni mev.u etrafında giiri>- raklarmdan muayyen bir müddet ur ikamet mukavelelerile dostluk m~~ mcrltezlcre takenm nin ilç ııeneden aşağı olmamak dolayı Akl<lffi aleyhinde açılan 

- tülmütt«r. Haber aJdıtımı• göre, fında 91kanl.ma11nı bildi~mi!lerdir. muah9dcııi müıakenıtı yakında edılm1şlerdir. üzere ağır hapse ayrıca adi hap davaya dün de devam edilmi~ 
Bakırköye dolu yağdı vakit yaklqtılı ıgln her ilıi fırka da . Tilrk tacırlerı bu d~rilen kıııa bir Ankarada yapılacaktır. ııe mahkum edilmeleri talep o- ve dünkü celscde mezkur gazeu 
~vvelki gece fstanbulun bıuıı muhtelif yerlerde, bilba- mUlha- lllilddetzarfındaalmakıçın totebbilaa Mısır hUkdmeti tütllnlerimi- Avrupaya gidecek tale- lunmaktadır. mes'ul mürlürli Ettis Tahsin Be 

Etrntıerine yağmurla karı§ık pek katta konferanalar tertip etm•I• ka- ta &irif.,iılerdir. Deriler muayyen se, dijter memleketlere yaptığı benin imtihanları Halkın Sesi için istenilen ce- yin beraetin.c karar verilmiştir. 
faıla dolu yağmıftır. . ,... vırmİflerdir. ıııtlddet zarfında alınamazaa Ruı ali- şekilde muamele icrasını kabul . . za iıe altı aydan iki ı;eneye ka- G d 

Bu yüzden Bakırköyündeki Bu 11ferki intihaba ittirakJ.. in Jı6,.oti tarafından mündore ıdilecelı -ctmittir. Avru~y.a gıdecek lı~~ me:ı~ dardır. aziayıntapta O~um 
evlerin polis dairesinin, ka~- halkta biiyUk bir hevM vudır. - til · Mısırda tütiinlerimiz çok rajS; lermm ımtıhanlarına dun ı:>arul İht" t" · . • hastanesi 
karıılık binasının camlan kanaı- mallb bu boveain C. Hallı fırkası le- Ticaret odası memurları bet bulmakta ve senede iki mil- fttnunda ba~lanm:.şt~r. lmtıhan- ıya 1 transıt vızesı Öğrendiğimize göre Ga:ıiaym 
len kınlmış, gecenin geç vaktin hine tecelli edıceli pe1ı •!ilıirdrr. nizamnamesi :yon kilo sarfedilmektedir. !ara muhtelıf v~kaletler h~sabı- ~anakka1ıeden iht'.yari tranıit Vi- tap'ta, modem bir doğum ve ka 
de herkes cam şangırtılarile u- Çilnlrit lcutı fırlra, ntıfuıu en knif . Mısırda TUrkiyeye seyahat et na ~ genç dahıl olmuştur. nsı .alal'llk ıtanbul lı'."anına gelen dın hastaneııi vücudc getirilmi 

ı~anrnıştır. Bakırköyde binlerce mmtakılarda açtıiı ıubelerda bile :.ıo Tıcaret odaaı tac~f'.ndan Od~ me- mek ist-cyenler pek çoktur. Ve· G_ıdecek olan talebe 29 ~ur: gemilerden İıtanbul lımanında erzak tir. 
1 ıralık cam kırıld1ğı muhakkak- --30 dın fula an bulımamalıtadır. mıırlar111m vuif~lerının ne. glbı ....- See rl ef lnin İskenderiye sefer İmtıhanlar ayın 20 ve 22 ıncı ıu .. lıömUr veya ~ayi mahrukat ıibi Hastahane binasr asn hazıra 

tır. Jlu itibarla intihapta muvaffak ol- ı.r oldut~nu ~tı~a ede~ bır ?d~ ~ leri ~ı hu:mta cok iyf tesir yap günleri .de de~a_m ede~c~tir. . ıhtıyaçlarını temın •imek ve Aeonta- ö f • bi k : .. 
. . f bi ·hı· l bil - zaınnamıı dahilteı tarumı odılm.ıtır. - Maanf Emını muavım Tahır larından evrak almak iıtiyenltrden ~ re lennı r ta ııımata gore 

Eytam maaşları 
Elytam eramil ve miltekaidi

ıı~n üç ;ylıklarının tevziatma 
dunden itibaren zat maqlan 
~Uhasebeciliğine merbut 1 O ş~ 

Cden tediyesine mübateret edıl 
llııştir. Maaş tevziatı bir hafta 
devam edecektir. Maaşlarım şu 
h:1crden vaktile alamıyanlara 
bıiahare merkezden tevziat ya
tıılacaktır. 

Foça açıklarında yapı -
lan cinayetin failleri 

. Poça'nın Çamaltı memlehası 
cı, arında Bergamalı Cemal_ ile 
ilrkadaşı Halili ve kaptan Rı..ıe
lı ~ecebi öldürerek ayaklarına 
ta hagladıktan sonra denize at 
~akla maznun Osman kaptan 
ıle makiniH Yusuf ve arkadaş
lar, hakkınr!aki tahkikata İzmir 
de devam edilmektedir. 
. Cinayet maznunlarından maki 
1 • • 
nı~t Yusuf ile kayıkçı Hamdı 
rııuyacehe olunmuştur. 

l<:ayıkcı Hamdi; motörde ci
n_ayctin icrasından sonra katille 
11 kayığa bindirerek Dalyana, o
~dan da Karşıyaka civarında 
k 0~tanh köyüne götürmekle ve 
atı Here yardun etmekle maz-

11Undur. 

1
. Müvacchelerde kayıkçı Ham 

( 1. . 
• cınayetten haberdar olmadı 

nı söylemiş ise de makinist Yu 
~u~ ~zerleri kanlı elbise ile katil 
en ayığa bindirdiğini ve kanlı 

gomleklcrinden ü . . 
disine 1 k ç tanesını ken 
- · a 1 oyarak dalyanda kum 
ıçıne sakladığuu ifade 1 . 
tı r. ey eınış-

. Müvacehe esnasında rn" t 
t kı •· us an 1 ıg~n m~ydana çıkaracağını 
tahmın ettıg· ı bazı mu'"h' 
ı 1 . un mese 
ke er taa 'Yıin etmemiştir. Tahki 
ata de am edilecektir. 

m- ıtm ııayı r ı ıma • m •• - . . . .. mıştır ı ın•a o unmuo:tur 
d jfldir tktı11t vek6Jotıne taabkc ıonde- . B. imtihanlarda hazır bulunmu~ Galata Sahil Sıhhiye da resinin ... A r th.. . . 

eut " ı · rilen bu ninmname gelinec tatbike Sefirler Ankaraya gidiyor tur. İmthan neticesinde muvaf... hai rüyeti haricinde tevakkuf etmek ~ 1Y_a 'nkia~cııı, Avrupa has 

A d t ba•lanacaktır. 1 f fak ol- talebeden 29 u tefrik e- suretile i•bu ihtiyaçlarını temin de- tahane enıu kadar mütekS-V e . fi Şehrimiade bu unan sc irler -· mildir. 
•• Kambiyo 'atleri Meclis mli%akeratım takip et- dilerek ay iptidasnda Avrupaya cek Transit ıemilere aGlata Sahil Gaziayıntap için, bu yeni has 

--C ..... -H f · A k h k t d ki d' Sıhhiye idaresince 48 saat muteber H. Adil B. • • • na Dün baraada lnıiliz liraııı 1030 ku mek üzere bugiın yarın n ara are e e ece er ır. olmak üzre komole Vive muameleıi tahane ve dojtum evi, çok bü-

avdet etti. ruıta aı;ılınıt ve bir arehk 1010 ku- ya gideceklerdir. Kartal VO Adaların yu"k bir kaz,.nrtır. 
B H H yapşlması ve 48 saatttn fazla kalacak --. 

ruı on parava kadar yükseldikten aon ulgar kralı z. Ü srev elektrı'kle tenvı"rı' 1 ·1 · · v· 1 · Yeni müeııecse, Gaziaymtaph Sabık Kartsi meb'usu Haydar A
dil Bey Cumhuriyet Halk Fırka sı • • 

kaydolunmuıttur. 

Haydar Adil Be) 
evvelce Cümhur 
yet Halk Fırkaaıı 
df, iken bazı muh,. 

liflerin ozaman h. 

kında işaa ettikk 
dedikodudan mi. 
tc.:essir olarak istif. 

<imişti ve diğc 

htrhangi bir fırka 

r o an g:emı crın .azım"t ıze crıni, Ga 
r• 1911• 10&<> kuruıta kapanl1\J1tır. B · an verdı" 1 B ükd s h !arın, ve mahalli hükumet er-e nıŞ ata veya üy ere a il Sıhhiye 1-

Altın 921, liret 9,02 kuruıtan mu · . . .. Elektrik şirketi tarafından d 1 • kanının huzurile, küşat edilmİ~· 
amel« ıörmilftür. Tahran Büyük ~~ı~fH~s- Kartal çimento fabrikasına cere ıe::e~:::,;:ü::::~~~~t~~-dit ettirme- tir. · 

, Düyunu muvahhıde bor811da son rev Beyin uzun mu. e. . ya a yan verildijli halde bu semtler- 36 Müessesenin sahibi Doktor 
&ünlerde gene yilklelm~je ba,ıamıı- Türkiye Cümhurıyet~nı temsil de h!li elektrik tenviratı başla- seyyah geldi Sait Safi B. isminde bir zattır. 
tır. etmesi hatıraııı olmak üzere Bul mamıştır. Bunun sebebi şudur: Dün Sinaya vapurile şehrimi 

Dün 121 kurutta açılmıı ve bir.,. gar Kralı Boris Hz. tarafından Vaniköyünrlen Kartala kadar u ze 36 Fransız, Amerikan, ing i
rahk 121 kuruı otuz paraya kadar kendisine birinci rütbeden Me- :ı:anan elektrik havai hattı 450 !iz, Çekoslovak seyyah gelmiş
yükseldikten sonra gene 121 kuruş!a riç sivil nişanı ita olunmuştur. volt kuvvetinde yüksek tevettür tir . 

Marsilyada veba 

kı.panm~tır Kral Hz. bundan ba§ka şahsf li!dtir. Bu yüksek tevettürden Cumartesi gününe kadar şeh 
bir hatıra olmak üzere de Hüs- civar evlere elektrik vermek teh rimizde kalacaklardır. nulmuştur . 

Marailyada iki Veba vak'ası daha 
görüldüğünden mezkOr Liman m.ıva 
ridatına muaytnei Tıbbiye tedbin ko 

Mme Pavlona Ankaraya 

gidiyor 

rev Beye kendi armalarını taşı- likelidir. Muhavvile merkezleri ---------------------

• Şehrimizde bulunan Fransız 
y• da intisap etmemişı· H. Arlı <;<ı zetecisi Madam Pavlona bu-

Haydar Adil Bey· "Yenı fırka gün Ankaraya gidecek ve Mec-

yan mürassa bir çift kol diiğıne yapılmadan cereyan verilemez. 
si, Refikaları Lamia Hüsrev Ha Ada elektriki için kablo fer
mmefendiye rle gene kendi ar- şine gelecek sene ilkbaharınrla 
malarmı ihtiva ıırlen mineli ve başlanacaktır. 

ldıöı mcskUk istikameti memleketi 
• ,. · d _ lis fevkalade içtimaını takip ede 
için faıdelı görme ıgını ve manen kf 

mürassa bir pantantif hediye et İstanbul belediyesile elektrik 
mişlerdir.Bulgar krahHz.nin bu ıirke, araaında Anadolu sahili 
hediyeleri dün memuru mahsus ve Adalar elektrik ücretlerinden 
marifeti le Hüsrev Beyin yeşil- dolayı mevcut ihtiıiif halledil
köydeki hanelerine gönderilmiş 

rbut bulunduğu C. H. Fırkası ile ce Mır.d P 
1 

Ç 
me . . a am av ona arşamba tekrar tesisi rabıta etmegı vıcdanı .. .. .

1 
p . 

. . . . .. ·ı d d ek dün c guun tayyare ı e anse avdet e-borç bıldıgını ı a e e er · d k · miştir. . 
1
. .. .. 1 ece tır. H fırkası müfettıt ıgıne muracaa e- G . . . 

d;rek kaydını tecdit ettirmiştir. F eçenlerde '( ~ıdo~aya .gıden 
tir. 

Mısır sefiri 
Bu semtler için alınacak elek 

trik ücreti İstanbul ve Beyoğlu 
nun ayni olacaktır. 

_ ___ _ _ ransız gazetecısı ıyor kı: 

Mısır sefiri Abdülmelik Ham 
za B. dün Yalovaya gitmiştir. Harap evler 

Şehremaneti İstanb~lda mai: 
li inhidam ev sahiplenne evlen 
ni yıktırmak için birmühlet vere 
cektir. Bu müddet zarfında evle 
rini yıktırmıyanlardan ceza alı
nacaktır. 

Fahri B. Ankaraya 

dönüyor 

Şehrimizde ~ul~~~ -~osta "ı: 
telgraf umumı muduru Falın 
B. burada "Yıldırı~,! telgraf u-
sulünü tetkik etmıştır. .. 

Bu usul ile verilen telgraf uç 
dakika içide mahalline vasıl 
olacal-tır. 

Seyrisefain Pirede bir 

acenta tesis edecek 

":.Seyrisefain işletme müdürü 
Bürhaneddin Bey yakında Pire 
ye giderek orada Seyrisefain i
çin bir acenta tedarik edecek-

Cester kruvazörl.l 

- Yalovayı fevkalade bul
dum. Bir kaç sene zarfında dün 
yanın en mükemmel su şehirle
rinden biri olacaktır. Orada çok 
çahşıldığmı gördüm. Bilhassa 
ecnebiler çok rağbet gösteriyor 
!ar . ., 

Elektrik şirketi Haydarpaııa
dan Pendiğc kadar şehir trenle 
rini elektrikle ı,ıetmek için elek 

Limanımızda bulu.n~n .. Ameri trik cereyanı vermek imtiyazını 
kan Çester kruvazorunu dün hükfımetten istemektedir. 
Türk zabitanı ve bir çok halk . . . 

Kahveciler cemiyetinde 

1000 liralık suiistimal 

ziyaret etmişlerdir. !Yunan sefirımn beyanatı 
Dün saat on yeclide Heybeli 

deniz lisesinde Çester kuman
dan ve zabitanı şerefine bir çay 

K, hveciler cemiyeti heyeti ziyafeti verilmiştir. 
idaresinin bundan bir müddet Bu sabah on birde Çester kru 
evvel 1000 liralik bir sui isti- vazörü namına Taksim abidesi-
mali meydana ç~kmıştı. 

1
ne çelenk vazedilecektir. 

Yunan sefiri M. Polihronya
dis Ankaraya giderek M. Veni
zelosu bckliyecekti. 

Sefir bir muharririmize demiş 
tir ki: 

Dün elan İi başında olan B" f ·1· t · ld' 
bu heyeti idareyi tC§kil eden 1 ır ngı ız ayyaresı ge ı Rüştü Beyefendinin vaki beya-
zevata cemiyetler mürakaba ?ün şthrımze ."E.A.BB.W" ita- natını tekrardan haııka hır sey 
bürosu tarafından işten el çek- retlı ve cNetyos• ısımlı hır lnı:iliz yapmıyacağın •. 

- Türk - Yunan münaseba 
tı hakkında Hariciye Vekili T. 

tirilmiştir. Ticaret müdüriyeti tayvaresi gclmı~tir. Tayyarenin ••ya Kendileri vazıh bir iki cümle 
tarafından yeni idare heyet in hat yolu "Londra-1.tanbul -Halep" ile her noktayı mükemmel suret 
habatı yapılıncaya kadar miira tir. Tayyare hus•Jsidir ve Netyos i•- te izah etmi tir 
kıp Kazim hey komiser. olarak mindtki s11hibi tarafından hizzat ida- Gördüğünüz gibi iki ıııemle
tayin edilmist:r. r< edilmektedir Tayyare yarın sahalı ketin münasebatı son derece sa 

Fatih biçki mektebi • • 
sergısı 

Serginin küşat resmi dün yapıldı, meş
her nefis eserleri ihtiva ediyor 

. Fatihte Ç~r~ambada biçki ih 1 daki kıymetli mesailerini gö~te 
tısas mektebının hu seneki me- riyor. • 
zunlarının el işleri sergisi resmi Biçki ihtisas mektebinden hı 
küşadı dün yapılmıştır. sene Safiye, Cevriye, Narlide 

Şehriı1 bu kısmındaki Türk Fatma, Nuriye, Faize, Ebniyc 
kızlarını.n. bir senelik _mütemadi ve Fehime han.mlar çıkmışlar 
eıne~le_rının semeresı olan bu clır. Mektep iki sınıflıdır. 
sergı cırlrlen çok nefis işleri ihti 

Kayık Hamdinin hadisede 
alakası bulunmadığından ser
be.ıt hırakı a'- gı hakkında bir 
§ayıa deveran etmekte ise de bu 
Şayıanın aslı yoktur. Cinayetle 
a

1
akadar olan tayfadan Çipinoz 

Ahmet ile arkaclas Sipahi Hii
~eyin ve Süleyman hrnüz yaka
ar.ınamışlarclır. tir. 

Eı;ki heyeti idarenin muha- <' •gruca Halebc har<ht ecltcek, ora mim'rlir. Ve her cıhetten iki hü 
kemlerine yakında başlanacak- I da bir gün tcv.kküf ettikten sonra ı klımetin noktayı nazarları biribi 
tır .;o"ru Aq;<turaly;ıya gi•1ccektir. rİ"P mÜtatnktır 

va ediyordu. Sergi mektep mii- ~Serginin küsat resminrle ha 
dürü Habibe Sabriye ve mııalli- zır bulunanlar gcııç hanımların 
me Hayrive hanımların yetistir biit\in el işlerini takdir etmişler 
diJ..leri genç hanımların bu yol- rlir, 
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Fikir, 
•• b u umu..,, n u a un 

J\ırm umdeııi "Miiliyet" tir 

19 EYLÜL 1930 
IOAREHAN& - ........ ca.w.l 

fo: 100 Telııraf ad...Uı Milliyet, t.. 

1 

MlJ.JJYET 

..M.lz;• -1.h, 
Ecnebi ada~ıratı 

Öir tercümeihal 

CUMA 19 l!:YLÜL 1980 
, 

SEl.I ı'a.t 
r-V"'v,-;o.,;;-..;,.V"'......;>O~Bu gün ~:ı<><>C<><:::<><>ıO<I" 

MELEK SİNEMASINDA 
Adolphe Menjou ve Claudette Colbert 

MUAMMA 
1 tanbuL 

' Telefon nu~ı 
lıtanbul 3911, 391S, 3911 

Baıkalarmın aık maceralarından kir yaıırıa geldlll vakit bir darllliU
bahsetmek böyük bic zevk olaa ge- nun müderrioi ka<kr bilııiliJlr. Sekir 
rek; her lıaldc bunda müstesna bir lısan ö(renmi§, aman•nda talim ed!
lezzet buluyoruz. Çünkü hemcinsleri- len bütün fenleri öğrenmiı, erkek .. it 
mizin rısnül sorgüze~tleri kendi ha- lu, erkek gibi y&f'lyan bir QC\I dcli
tıralsrımı•ı canlandırır.Bir ferdin ha- kanlıdır. O devrede Kristin'in ilk aş
yat<D.< dolduran vak'aların hiç biri j .kı Magnus de la Gardie iııminde ıenı 
diıl;•r bir ferdinkini tetkll eden vak'- bir ad•m olmuştur Fakat kibıi aıkı

Teşekkür etmekte geç kalmış!. 
Tcmamell Fransızca ıözHI fllmiade 

Bu ftlııı Amerikada tescil edilen ve iıııaliyeıl kusunuz tik 
aör.IU film oldutu gibi ( !ıDOLPllE MENJOU ) nun 

ectigl ilk ıözll filmdir. 

Fran11ıoa 

temıil 
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ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye !~ Harit ısın 

• 400 lnlrut aoo ınıruı 
750 " 1400 " 

3 aylıtı 

6 " 
12 .. 1400 " 1700 " 

Gelen evrak geri verilme• 

Müddeti ceçen 1ıuıhalar lQ k1vııf 
tur. Guete ve matbaaya alt itler '9111 
müdüriyete m•racaat ~

Gazet-Uz illnların meo'uUyetinl 
lıabul ebnea. 

Buglinkli ava 
DUn hararet en çok 117 111 •• 

19 dertoe idi. Bugün havı bulutlu 
olacak rb~Ar lodoa eıeaekıır. 

Telsiz direkleri! 

alara ben•emez · afi< istisna edilmek na galebe çalınış ve aevdifi erkeğe Biribirlerini tanıyalı çok olmamış
ııartile. Hepimi., onun önünde ölü- teslim olmamak için memleketten u- tı. Bir kaç ay evvel dostlarından bi-
mün önünde olduğu gibi mtisaviyiz; zakiaştırmıştır rine te141düf etmiıti Bu dostu: 
o, hepimizde ayni şekilde tecelli ot- Prense• ~at'nm kitabmm en - Ben., deınitti, yeni evlendim. 
mi;tir. Onun için aık bahsinde her- ııüzel i Descartes'ın Stok- Gel bizde yemek ye Seni zevceme 
kes az çok ealı!.biyet sahibidir. Ve bu holm'a d~veti hakkındaki faetldır. takdi m edeyim. 
baltea kartı hi6sedilen meyil belki de Deocartes, Holanda'da müsterlhane Bu ilk ziyaretin hatırasını bir tür-
o sallhiyetten, bilgiden doğuyor. otururken ne kendi rahat eden, ne 1ii unutamıyorlardı. Sonelerdenberi 
Hümmalı bir şevk ve ıülı.uletle ya- kimseye railat vermeyen Krlstin ta- hayalinde beslediği kadın bir baki 

31Jan kitaplarda aıka dair olanlar da- rafından Stokholm'a celbedilmif ve kat olmuı, karşısına çıkmıJtı.- Gü
ğll miP Edebiyat zaten aşk üzerine ve arzusu hllifına bu davete icabet z<lllk, giyirunesindeki zerafet, aöz 
kurulmut bir binadır. Amma bu bi- etmiftİt". Xralıça Descartes'ı fevka- ıöylemeei. . Bunlar hep onun ietedi
naya sonraları filı:ir, lelııele ve idoo- ilde nezak.ftle kabul etmişti. Fakat, ğl, bir kadında aradığ< meziyetleri 
loJI girmlf, ne ehemıniyoti var? Gös- müvazeneıi biraz ekelk olan Kristin, t~ edl1ordu 
löltlil putlar yemi• va baharat kokulu Descartee"tan hem feiııefe deni alı- Çok goçırıeden anladı ki kendisi de 
putlan aarsacak yerde onlara ramol- yor, ileın ona raks hayaları i9in gllf- genç ve gü:ııel kadının takdirini cel
aıuoJardır. Her glln intişar eden ki- te.!or yazdırıyordu. Krlstin'in bir 1- betmoğe muvaffak olmuıtu. 
taplann yeldlnunu bulun, onların için deti de §afak açmadan kalkmak, sa- O günden sonra ü' dört kere da
de aıka dair olanların adecKni teıbit babın bc§inde Deıcartee'ı kiltiipba- 1ılı birlbirlorini gördlller. Bu karşı
edtn, ekseriyetin ilangi tarafta oldu- nesine getirerek onunla felsefi müna- lrk!ı beğoniıJ l>or defa daha çok kuv 
tumı derhal anlarsınız. keşalar yapmaktı. Zaten hastalıklı vetlendi. Bfiiblrlerini son gördükleri 

'.!> Y alovadan dönerken yolda 
1ı yeni ditdknla bir takım t•lsraf 
S dkekkrl gördüm ki, üatlcrindıe 
c tolleri yoktu .. 

Demek ki afktan baileetmek sev- olan Deıcartes bir sabah saraya gl- zaman genç kadın kendine hAkim ola 
mek kadar kuvvetli bir ihtiyaçtır. derken soğuk aldı ve on gün sonra öl m&n:\lf• onu sevdiğini itiraf etlllİ§
Son umanlara kadar edebiyat" !le- dil. DescartH, Kristin'in ilk kurba- tı. Fakat yazın ııcak &ünlorinl &i
minde muhayyel §llhıaların aşk mace nıdır denilebilir. dip deniz kenarında bir yerde ıı•çir-
ralarını hiklye ile iktifa ediliyordu. Nihayet günün birinde, henüz yir- mek lazım geliyordu. Genç kadın: 
Şimd ise tarihin büyük simalarının mi sekiz yatında iken, Kristin taç ve - Sakın, dedi, oraya gelme. Ko
kimi ve nasıl sevdiklerini araıtırınak tahttan bıkarak terki saltanat etme- cam son dtrece kıskanç oldu. Senin 
merakı galip gelmittir. O kadar ki ğe karar veriyor. Bütün ricalara, is- geldiğini görünce türlü türlü şeyler 

1 İfimbıden birimiz sordu: 
t - Yııhu bu direkler nedir? 

[ 

Beıı cevap verdim: 
- Telgraf d.ireii ı 
- Ustlinde teli yok? 
:Bana bırakmadan erbabı fen

den brl cevap verdi : 
- TelııU telgraf direfi ol

ınaaın! 

a9ka dair romandan ziyade tarihi e- rarlara rağmen kararını tatbik ede- düıünür 
ser yazılıyor denilebilir. Bunun faide rek İsvıçten çıkıp gidiyor. İlk gitti- - Peki, ... Gelmem Fakat oradan 
ıi inkar olunamaz: Ne denirse den- ği yer Romadır. Orada, kendine bau avdette? 
ain, yüksek bir şabstyctin bu gibi ma menafi temin makaadile, proteıtanlı- - Ah, o zaman tamamile seni-
ceraları bir çok romancılarm tahay- ğı reddederek Katolik oluyor. Esasen nim. 1. 
ylll ettikleri maceralardan dalıa can· Kriıtin'de din, itikat filan yoktur. Birkaç haftalık ayrılık her ikisi i-
l<, merakh ve güzeldir. Hiç bir şeye inanmayan bu kadın Ka gin de pek üzüntülü oldu. 

ı Büyük pübllk de bu fikirde olaa toliklig" i sırf menfaat mülahazalarile Nihayet genç kadın Pariıe dön-
ıim meeel .. i İ ııerek ki garbin hemen bütün neşri- kabul etmiştir. Ondan sonra bir ara- dü. Ik ııörü,tükleri glln genq ka-

İki gün evvel iki ki~i vapurun yat ıaüesseoeieri tarih! şahısların aşk !ık Fransaya giderek krala misafir dm: 
ııalonunda oturmuş görü§Üyor- !arına dair yüzlerce cilt çıkarmakta- oluyor. Yanında iki İtalyan aşıkı var - Ben korkuyorum, diyordu, ko~-
du: dırlar. Her halde kitaphanelerin, in- dır: Santinelli ve Monaldeschi. kuyorum. Kocam bunu anlarsa ıenı 

Birinin elinde kırmızı tıaahk- sanların merakını ve tecessüs hısıini "B .. K . . M ald h' . öldürmekte tereddüt etmiyecektir. 
~ ı r gun rıstın on ese ının d . Jd'" .. F k b 

lı bir gaııete vardı. . Okudular, tatmin etmek için yapmadıkları kal- ld ğ tı .. .. d Belki beni e ci urur. a at unu 

- Fransızcadan -
ııunluğu onu biraz rahatsız etmitti. 
Gonç itık: 

- Parise dönelim, dedi, sana bay
ka yerin havası iyi gelmiyor. 

- Fakat bizi görür, bulursa?, 
- Emin ol, Pariste de insan her-

kesten gizli olarak yaşıyabilir. 
Fakat genç kadının korkusunu ye 

nemedi. Yalnız Pariıe gitmemekle 
beraber Fransanın uzak bir yerinde 
yerleşmeğe karar verdiler. Bir kag 

Sinema yıldııiannın en "le ve en güıoll olan ~ CLODE~ 
COLBERT ) perdtde on açık stsı ıöyllyen ardmir 

ll&veıen: i"OX NEW JURNAL lıallbam dünya havadlılorl Ut 

( COS fES ) ve ( BELLONTES ) ı.ı Niirorh muvısdaılan ,. . ~ 

teadllerine gösterilen istikbal merl!lml intlbaaıı ve seıli 

ve farkılı varyete 

Bugün saat I0,4~ do teaalli ffıtlı 

Paramunt filmidir. 

matine 

ay orada yaşadılar. Fakat bir gün ••••••••••••••• •~M~•~M~~ 
bir iş için Parise gitmesi lazım ge- y ~ A 1 L H A y A L 
len genç aşık ister istemez gitti. c. v 

Pariste garip bir tesadtif onu eeki T emamen F rans1ıoa konutan film 
tanıdıklarından biri ile karşıla,tırdı. Milmeasl11: Koııı..:11 FrınHz arıiıtlerinden 

llu dostu ona teklifsiz bir tavırla: AN D RE L u o u ET 
- Sana teşekkür edecektim, fa-

kat nerde olduğunu bilmiyordum ki 
bir telgraf yollayım, dedi. ........................... r 

- Niçin?. Sana ne yaptım?. • Bugün ••••• j 
öbürü ııillerek: IElhamra sinemasınd 
- Bundan büyük bir iyilik mi o-

lur, dedi, beni o kadından kurtardın!. OHARLES ROGERS 

Bilmecemiz 

bllmecemlzln halledllınlı 
şekli 

ı '.t 8 .ı 5 6 7 8 9 10 1 ı 

tarılından temıil edilen 1tali, 
sözlü ve şarkılı 

Kartal Yuvalan 
lltvaıen: FOX JURNAL htllhazl 
dlln ya havadisleri ile COSTES) 
ve ( BELLONTES ) in Nevyor
ka mu vısalatl an ile lcendileriae 
yapılan levkıllde istikbal mera
simi intibaatt. vı MUSiKi ILJt 
TWA VI f'ransıı mugannl•i (BÔ· 
OCOTE) malından Fransızca 
sözlü ve fariı:ılı skeç. 

Buglin saat 10,4~ de tenzili 
ftatle matine 

aşit Riz:a ve arkadaalan 
Bu aktım Üıkudar Hal• tiyaıro-

5unda ( Sekizinci ) yırın alı:tam 

Büyllkdere bülbül bahçesinde Hillli 
shmer menfaatine ( Cayıp aranıyor) 

Yeni neırtgat 
TORKSPOR Çıkb 
Türk-Fransız atledzm il:.,. 

fll•ıımasının tafsilat ve reeıoı· 
!erile beraber bu~iln ıntışıl 
etmiştir. 

Tllrluıporua mühim ma~• 1 

11rlleıılnde çıkan bu sayısı cııı" 
makalelerden Avrupa baberlr 
rlndea maada yevmi bir gaz•I• 
atbl en son ve en taze bavadtr 
!eri de ~btlva ediyor. 

Mllve:ızllerden isteyiniz 

...11\dUI-, 1--.1-•ar ve nı'haf•·et b·ı- mıyor. Bir gün bu membalar dıi kuru yaımı§ 0 
u u ve cnw: gon er- ben o kadar düşünmüyorum. Asıl 

iP' v• 1UJJwı mediği bir mektubu ele ııeçiriyor: 
( ri dedi ki: yacak. Bakalım" vakit ne gibi bir eğ- Bu mektupta Kristin'in çirkinliğin- senin için loorkuyorum. 

- Şu (Hem nalına hem mı- lence bulacağız. Fakat şimdilik bu den, en m•hrem hususiyetlerinden Genç aşık susmuş, düşünüyordu. - Piyano-

KfRAUK YAZIHANELER 
Bahçek:apı'da asalljör ye ıa· 

lori{eri mevcut birine! VakJI 
hanında Nemli zadelerl• bukere 

tahliye edecekleri bir salon ili" 
rinde birbirinden geçilir dört 
oda ile dijı;er katlardaki boı 
odalar icara verilecektir. Mst· 
kur handa l 8 No müracaat. 

, hıaa) serlevhasını şuna ieim yap zevkimizin tatmin edilmesinden müs- kvkalade istihfafkiir bir lisanla bah- Sonra dedi ki: 

1 
tefit olalım. - Ben smi çok seviyorum. Sen Bir 

zineti 

~~~~~~~-______... 

evin hem ne~'esi, heın Liseler mübayaat ma ı. stdilmektedir. Tehevvür anlarında 

G • · · · k .,,_h tt"ğ" '-"t ı ı ıı· olmazsan hayattan hiç bir saadet duy ve hem de kıymetidir. azetenın ısınım pe uğrll§- -"" se 1 ım •• ep ar arasın< a, ır hiç bir mülahaza dinlemeyen Kristin 
t •• • d" "k" a ı · t' d p L mıyacag"' ım. Param da var. Gel, gide Taksitle ve kefil iraesi sure· komisyonundan: tun amma goreme ım. 1 1 Y evve ın •tar e en ren•es u- Monaldeschi'yi celbedip ölmesi lazım 

cien Muratnın İsveç kıralıçası Kris- geldiğini söyliyerek mahkıimu Santi- !im Seni ·alıp kaçacağun, İstediğin tile müccddet ve lüks •·pı IİLP- Olbaptaki ke~if mucibine' 
Telefonda! 

Şu telefon şirketi pratik adam 
'ar elinde vesselam! 

Her para alışta 75 kuruş reh
• ber parası alırlar ve : 

f ' h tt" ,.. d"kkat yere seni götürebilirim.! . 
ın e asre ••• eser ı c ~·· ~.··-, nelliyc öldürtüyor. Bu hadise, Kristi' 

d ( 1) P M k 1 !{ - Fakat bizi takip edebilir. Ner<-
ır. renses urat, ra •<a rıs- nn Fransadan çıkmasına sebebiyet 

t . · ·· ı b" t ·· · h ı· · t · yt gidersek arkamızdan gelirse? 
ırun guze ır ercumeı a ını ersıın vermiştir. Romaya avdet ettiği vakit 
t · b d d · k d 1 - Hayır, korkma 1. Bizi bula- ı 

e mıt ve un a a o ganp a ··11" ilk işi, papanın maiyetine vermiş ol 
k d. · d k. h · 1 · • ·r maz. Ben her şeyi haliedeceğim,. ıı 

aş va ısın e ı ususıyet.ertrıı zarı ı dugu Kardinal Azzolini'yi sevmek- L....1--....!!!!!!.-.;.!!!!!!....-

PS,, markalı bir Pl\"A;\iO satı Erenköy kız lisesi yatakhaneŞI 
lıktır. işbu PIY ANO her gün harici boyası, 5- ı 0-930 tarihiOl 

saat f l dı n l 2 ye kadar ve ı 6 müsadif pazar günü saat on si· 
dan f 7,JO a kadar Galata'tla uda ihalesi icra kılınmak uzr~ 

- Biz sonra göndeririz 
' ler! Ve göndermezler .. 

bir üslüpla hikaye etmiştir. Biliyor- tir. Fakat 0 aralık İsveç kralının ve- Düşünme! · · 
der k" K · · · ki lı k d Gen~ kadın romanlarda okuduğu • sunuz ı rıstın çır nce " • ın- f;otı haberini alarak Stokholm'a av-

JJugiinkü bilmecemiz ktirkçübaşı hanında .ı numarad kapalı zarfla münakasaya koli 
Soldan sağa ve yukardan atağı: Piycr Pirimyan tarafından müş- muştur. Şeraiti anlamak: isteyen 

Ben daha 929 senesinin reh-
• ilerini almadığımı söylersem ina 
nır mısınız? 

Her gün şirkete telefon edi
yorum, bana: 

- Göndeririz! Diyor ve yalan 
söylüyorlar. Hatta geçende yi
ne böyle telefon ederken memur 

- Beyim biraz bekleyin 930 
senesinin rehberini alırsınız! de 
di .. 

Söylüyoruz, dinlemiyorlar, 
dinleseler aldatıyorlıır. . Dört 
<!.da talepten sonra bir şey elde 
er meyince buraya yazdım. Ba 
kalım müessir olacak mı? 

FELEK 

d h tt• b" d k b d s· heyecanlı vak'aları hatırlıyordu. Ken 
ı; a a ıraz a am ur u, • ıma•ı det ediyor Orada gördüğü soğuk mu . . d .. 

1 
b" k h 

kadından ziyade erkeği hatırı 1tırd1. .. . l .. . J dısı ~ boy e ır roman a ramanı 
amele uzerın" talyaya donerek bır d"" ·· d""k · · 

Fakat Güstav - Adolf'un kw:dd bu .. .. 1 olacaktı. Bunu uşun u çe sevını-müddct sonrn Romada oluyor ve 
kusurları örtecek, unuttuıacak mPzi- San _ Pietro kili~esine defnedili- yordu. . . 

Yetler vardı: Harıkulade zek, ve ince 1 Artık karar vermışlerdı. Yola çık-yor (1689). . 
bir mahlüktu. B•b•sı öldıif,u zaman . makta gecikmedıler. Yolculuk çok 

k .. .. k K . . 1 d ' . f Prenses Murat kıtabında kralıçal tatlı geçti. Fakat genç kadının sıh-uçu rıstın a tı yaşın ay.Jı Isveç 
meclisi prenaesi derhal kralıça it İ!ı ,_: Kriıtin·m a~klarından ziyade haya- hati biraz bozulmustu. Seyahat yor 

tından bahsetmiş, onun bir nevi ta- _______ ..., ______ _ 
diyor. Çocuğun tahsiline Axel Oxens rihini yazmıştır. Müellifin bu şekli setmekti. Bunları, biraz Alei<sandr 
tiern nezaret ediyor. Bu sert "' ~. ha- ... 
şin adam. Kristin'i bir tlirH.1 inzibat 
altına alamıyor Kristin serbest r•ıhlu, 
her fikrinde, h~r hareketinde musta
kil bir mahlüktur. Fakat tahsil vo tt· 
fcnnün hususunda hibedcldir ".)cı scw 

(1) Prenses Lucien Murat: La Vie a

moureu.'ie de Christine de Su~de. Naşı ... 

ri: Flammarion, Paris. 

ihtiyar etmosine sebep belki Kristin Dumas tarzında hikaye etmiştir. Fa 
in hayatında a . kın belkim bir mevki 
tutmamış olm•sıdır. Filhakika Kra
lı anın harekatını kalbi değil, dimJ
,, idare etmiştir. Bu itibarla Kristin' 
in hayatı daha derin bir surette tet
kik ve hikaye edilebilirdi. Fakat 
I-renses Murat'n!n maksadı bu garip 
kadının aşıkane maceralarından hah-

kat bu tarzın, Dum~s'nın kahraman
larını hatırlatan kraıça ve dostlarının 
menakibini nakletmek için en uygun 
t~rz olduğuna şüphe yoktur. İşte, 
bu nokt;-i nazardan, Prenses Lucien 
Murat'nın eseri lezzetle okunan bir 

e6crdir. 
REŞAT NURi 

1 - Kirli (3). Sopa (3). terilere irae olunur. taliplerin komisyon kltaberiO' 

2 - Yükselmek (S). Asil (5). ~~~~~~~~~~~~~~~~m~u~·r~a~c:aa~tl~a~r~ı·:___ _______ .,. 
3 - Nota (2). Başına bir (M) so- ; 

nuna bir (Z) geline bir musevi ismi 
olur (2). 

4 - Ayakkabı boyayan (9). 
5 - Sesli (4). Geçmiş günler (4) 
6 - Acaip (5). 
7 - Gelir (4). Sakal kafi (4). 
8 - Mesken (9). 
9 - Su (2). Bir (M) ilavesile şef

fdflanır (2). Başına bir (A) gelirse 
reyler manasına gelir (2). Ba
ğışlama (2). 

10 - Geviş getirmiş gibi çiğnenir 
(5). Halk (5). 

11 - Meyan ( 3). Büyük bir hay
van (3). 

Ankara Vilayetinden: 
Evvelce de ilan edilmiş oldugu üzere badema Encümeni VilA' 

yetçe ihalesi icra -edilecek olan bllfiınuın inşaata tali;:ı olacaklar10 

mes'uliyetı fenniyeyi der\ıhde edeceklerin ehliyeti fcnniyelerini ıııat 
vesikalarının VilAyet Nafia baş mühendisliğince p;iirülilp tAsdi~ 
edilmi~ oldu~u halde yevmi ihalede Encumcııe tevdi edilecek ol~0 

tcklilnamderc merbut olarak getirilmesi ve teminı.t akçelerinin ııe 
ihaleden evvel behemehal :\Tuhaselıei Hususiye veznesine yaurılıP 
mukabilinde alınacak makbuz senedinin veya bir Banka mekc~· 
bunun teklilnamelcre leffi !Uzumu tekraren il:ln ve bunun hiıı· 
fında ha raket edeceklerin evrakının Enciimence kabul ed!leıni) f 
ı:e~i beyan olunur. 

"Milliyle,, ilı edebi romanı: 7ll - Dün gece, siz dışarı çıkar-
ken bir şeye dikkat ettiniz mi? 

- Neye?. 

dı, değil mi? maz! nuz? 
Emine, başını salladı: Emine biraz evvel korktuğu- Amcamı göreyim. Ondan 

-- -~s· 
ye tarziye verdikten sonra, --i· 
pıyı açık bırakması, hissetti& 91 
ni, gördüğünü anlatmak maıt8 
na da gelmez mi? , 

Hurrem Hakkının temin et
mesine rağmen, içi çürümüştü. 
Emine, Nevres vacidin aklında 
~. hayalinden geçiyor mu idi?. 

Rasihi takip etmek kabil ol
saydı?. Buna, hiç imkan, ihti
mal yoktu. Gözler görmüş bile 
olsa', onu takip edebilmek i
çirı bacaklarında, ayni takati 
nerden bulacaktı?. 

Kalp yarışlarında gençlikle 
boy ölçüşülür mü?. 

* * • 
- KüsükBey, Küçükbey .. 

Rasih Nevres, oda kapısının 
nıhtar deliğinden Eminenin 

fı ıldamasın garip bulmuştu: 
-- Ne var'. 

Mahmut Yesarı 

- Köşkün kapısı açıktı. 

- Bundan ne çıkar?. 
- Kapryı ben kapam·ştım. 
- Baışkası açamaz mı? • 
- Kim açar ki ... 
- Babam, yahut amcam ... 
Emine, düşünmeğe başla~ıış

tı; 

- Açın bir şey söyliyece- - Beybabaruz zannediyo-
ğim !. rum. • 

Rasih Nevres. sırf. sevgilisi' - Neden? 
addettiği gencin, bilhassa bu - Y'!karı katta, onun odası 
genç - evin beyi, yahut Küçük tarafında gürültüler duydum. O 
beyi olursa - onun yanına git- da kapısı bir iki kere açıldı, ka
mek, sabah mahmurluğu ara- pandı. 
sında sokulmak için fırsat Düsünıne ilrasr Rasih Nev-
arayan hizmetçi kaprisle- res'e gelmişti: 
rini bilirdi. Kapııyı, yorgun yor - Nereye çıkar? 
gun açtı: - Bilmem! Eğer bahçeye çık 

_ Ne var?. tı ise, sizi görmüştür. 
Durdu, kirpiklerini oynattı: 

Fakat Eminenin yüzünü gö- B Ik' b · d - e ı em e .. _ 
rünce şaşaladı; Emine kekeli- - Rasih Nevres, daha uykuya 
yordu: karunamıştı, göz kapakları ken-

- Gecedenberi korkudan tit diliğinden kapanıyordu. Uzun 
nyorum. esnemeler arasında sordu: 

- Ne ""r. kızım? - S 

- Elbette, küçük bey ... Her nu söylediği halde şimdi bütün bir şey öğrenebilirim samyo
zamanki gibi kapıyı açık bırak- tehlikeyi unutmuşa benziyor, rum. 
tıh. Siz, anahtarı kaybettiğiniz- dudaklarında ateşli bir tebes-' Genç kız, kırık bir sesle sor
denberi kapıyı hep açık bırakı- silinle göz bebekleri kıvılcımla- du: 
yoruz. Büyük bey, yahut Hür- narak garip garip bakıyordu. - Çayınızı getireyim mi? 
rem Bey, bahçeye çıktc ise, dö- Rasih Nevres, masanın yanın - Amma, çabuk! 
nüşlerinde kapıyı açık bulunca daki koltuğa oturmuş, gerindi- Emine, son bir ümitle kapı-
hayret etmemişlerdir. ve birden doğruldu: nın eşiğinde yarı dönüp baktı: 

- Fakat kapatmaları lazım- - Bakalım, kızun, ergeç an- - Süt, bisküi de ister misi-
dı. !arız. niz? 

- Beni düşündüren de o ya.!.. Eminenin bakışlarındaki, gü - Y'a!nız iki bskti .•. 
- Ben, eve girince kapıyı 1'a lüşlerindeki, manayı, Rasih Nev Rasih Nevres, acele acele gi-

padım. Hatta sürmeyi de vur-,. res, çok kolay keşfedebiliyordu. 1 yiniyordu: 
dum. Bir an damarları tutuştu, lakin - Amcam, benden saklamaz. 

- Sabahleyin ona dikkat et- I derhal kendini topladı: Gece, dışarıya çkanın o, olma-
tim. Büyük bey, yahut Hürrem, - Amcam kalktı mı? sına pek ihtimal veremiyorum, 
Bey, sizden sonra köşke dcndii - Bir saat kadar oluyor. fakat bu nezaket, onun jestlerin 
!erse, zili çalacaklardı. - Tabii sokağa çıktı? den_ .. Eğer babamsa? hayret!.. 

Rasih Nevres'in yavaş yava~ - Evet. Ondan, hiç memul edilmez ... 
uykusu açılıyordu: - Ne tarafa doğru gitti. Boyun bağısmı bağlıyamadı, 

- Bu ne karışık iş!. - • Ben, - Zannedersem istasiyona. durdu: 
içinden çıkamadım. Rasih Nevres, ayağa kalkmı~ 

1 
- Eğer o. ise? .. Kimbilir ak 

- Sizin çıktığınızı gfadüier ltı; karyolanın ayak ucuna attığı ima neler gelmiştir? Nelerden 
ve kapıyı da açık buldularsa, an gömleğini aldı: şüphelenmiştir? Hem ne ağır 
lamışlar, kapamamışlar, demek., - Nereye gitse bulurum? şüpheler! Amcama danı~malı-

R~s~.h N~vres, can sıkıntısı i-
1 
Emine~in gözl~ri~de v~ d~dak j yım .•• Babamı~ fedakarlığına, 

le guluyorcm: !ar ndakı ateş s_o~u~ermıştı: çok nankörce hır mukabele o-

"\Sükunetini kaybediy~'; :ı, 
nirleniyordu. Ceketini siıf a ~ 
giydi. Eminenin getirdiği çıı) 
ağzı yanarak içti. 

Emine, hizmete hazır bİ! ~ 
ziyette, kurnaz ve mahreıı1~, 
gülümsiyerek ayakta duf\I) 

du: tl~I· 
- Aman nasıl içiyorsıl ot 

küçük bey? Ağzınız yanrfl
1y 

mu? 
- Aldırma, kızun. • . ~ 
Bisküilerden birini dişler 

Emineye göz kırptı: ıııı' 
- Sen, yine hiç bir şeY ?ııııi! 

mış, bir şeyin farkında değı 
sin gibi harekte et. 

- Büyük bey, sorarsa? 
- Sormaz. . ot 
Emine, Rasih Nevres'ın :,ıV 

sllnü gere gere emniyeti~ ~ ııl' 
verişine hayretten kendıtll 
matlı: 

- Niçin, küçük Bey? 
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Madye Bel/amy; Nıvyork ghı/llk kral/çısl diye maruf 

H ft fil } • lapa.yada: 
8 anın m en Atk resmi geqidt 

Mel~k 
Muamma 

Oynıy.anlar: Adolphe Menjou, Clan -
dette Colberte 

• 

d; 
• • • • • • • • • • . : . 

' • 
• • • 

Metro arfütlerinden Dorothy 
Mc Nulty 

Çokdanberi Adolphe Menjou ek
ta..nJarunızda görünmüyordu. Bu haf
lıit fjM 

•lck"' Menjou'nun fransızca ola 
rak Ç•lfirdiği. 

. 1'.1uarnrna 
ı•mindek· f'I · · . · . ı ı mını geçıriyor. MenJOU 
lıır Arnc 'kal . -rı 1 artıst olmasına rag-
ınen an'asıt Fra . .. 
k nsız olduğu içın mu-
tnımel fransızca gör" .. B f'lm-

ce Menjounun A Ul}ur. u ı . 
d" • F vrupada iken çevır-
ıgı ransızca filmlerden b' 'd' Mu a f' ırı ır. 
mnıa ılmi Avrupada muvaffakiyet 

kaı.,nmış bir eserdir. 
Mevzuu şudur: 

. M.Lisyü Parkes (Menjou) csraren 
gız bır adamdır Kom~usu güzel Lu
t• (Co!b rte) ile aşıkdaşlık eder. 

(F rans1zca söıJa film) 
le eder. Parkes bu adamı öldürür n 
!Mr filmde olduğu gibi ilci aşık birle
şirler. 

Ethamra 
Kartal Yavruları 

Oynıyanlar: CharlH Roırero 
Jcanne Arthur 

(lnırihzce ııarkılı "film) 
Elhamra bu hafta Maruf ve sevim 

li Ameriken artistı Charles Roaersin J 

(Kartal Yavruları) 
ismindeki !ilmini gösteriyor. Bu film 
isminden de anleşrlacağı üzre bir tay 

yarecilik filmidir. . . 
Charles Rogers bu filmde yem bir 

n·eziyet göstermektedir: Charleı Ro-
1 gers bu lilmde §Orkı söylemektedir. 

Film enteresan bir Ameriken ese

ridir. 
Film bir aşk ve casusluk entirik"-

sını hikaye ediy~r. 
Bir Amerikalı tayyareci bir Alman 

tayyarecisini düşünür ve esir eder. 
Arkadaş olurlar. Alman tayyareci bi
lahare Amerikalının sevgilisi ile ka-

Bir tayyare muharebesinde Ame çar. . 
rikalı tayyareci Almanlara esır olur 
"Ve harp bitince ögrenir ki sevgilisi 
casusluk için l\lmanla beraber kaç
miş. 

Opera 
Sokak kızı 

Oynıyan: Betty Compıon 
Bu hafta Opera ikinci yeni film 

olarak Betty Compson'un: 
SOKAK KIZI 

ismindeki şarkılı filmini geçiriyor. 
Filmde hoı şarkılar vardır. 

Televizyon 
(ıınema rJemini alt Üıt edecek 

bir keşif) 
Dünya sinema cilemi bugünkü ~

zim inkişafa varmış olduğu hal~.° bu
"k bir endiıe daima bu sanayıı t~h-

: rtmektedir. Bu büyük . endışe 
1 . n) dediğimiz ( telsızle ha-(Te evızyo 

yal nakli) dir. 
Bundan bir sene kadar evvel Ho.1-

lyvood'da çekilmiş olan bir film. ~ç 
saat snnra New York'ta göater~ış
ti. Bu sür~t Televizyon ile temın e· 

dilmiş ti. . 

Maurice Chevalier'nin A~k Res 
mi geçidi, Barselon'un Kolise 
sinemasında 4 aydanberi göste
rilmektedir. 

* * • 
Darülfünunda sinemacılık 

Madrid darülfünunu sinema 
artisti yetiştirmek için bir şube 
açmağa karar vennştir. 

İlk Televizyon stüdyosu halı ha
zırda Amerikadadır ve muntazan:ıan 

telsizle film netriyatı yapmaktadır. 
Bir kaç' haftaya kadar sesli film . ne~ 
rine de baılıyacaktır. Bu neşrıyatı 
alan aletler Anıerikada 200 dolara sa
t:lmaktadır. 

maları moda olacaktır. 

t 

Adolph Menjou 
Bu hafta sözlü bir filmini Me 

lek't<' cördüğümüz Adolph Men 
jou (J dolf Manju) dünyanın 
en maruf artistlerindendir. Bu 
adamın taYanı dikkat olan teet"ii 
mei halini dercediyoruz: 

Adolf Mcnju aslen Fransız. 
dır. Fransanm Po şehrindendir. 
:İ?akat Mcnju Pitsburgda doğdu 
fu için Amerikalı sayılır. 

Büttin imçliği Ohyo hükume 
ti dahilinde Klevlanada geçmiş-
tir. Menju bu veraset halitasın
ıfa l?ransız olmaktan ziyade A
\tterlkalı kalmıştır. 

Lakin Menju Amerikada ilk 
Avrupalı kibar fendiyi temsil 
etmiştir. Duruşu, koıu.~ması, ka 
dm elini öpüşü, giyinifi, yürü· 
ylişli, hu!Asa bütün etvar ve ha 
rekatile Amerikalılar ara5ında 
Avrupalı tipini bihakkn tenıt
mıştır. O tarihte filvaki Ameri
kalılar giyinmesini hiç bilmiycn 
bir mHletti. 

Adolf Menju pratiktr. Para
sını lttııumsuz yere kat'lyyen sar 
fetmcu:. 25 santim için pazarlık 
yapar. Maamafi her hafta Para 
muntun vezneıılnden 10,000 do
lar alır ve doğruca Holyvootta 
ki bankasına yatırır. 

Adolf ihtiyatlıdır. Bugünkü 
şöhretinin ve muvaffakiyctinin 
çok devam ctmiyeceğini bilir. O 

• nun için şimdiden istikbale ait 
tedbrlerini almakla meşguldür. 

Perdede hayatını sefahat için 
de geçiren bu adam, şehirde sa
kindir. Valdesi ve karısı ile Ho 
lyvoot tepelerinde şirin bir evde 

1 

oturur. İşinden dönilnce pant~f j 
lalarrnı ve ropdöşambırını geçı
rir. 7 ,30 da akşam yemeği. saat 
onda herkes yataktadır. tltiyük 
bir kütüphanesi vardır. 

* * 
Avuıturyada: 

Sabık imparator Francois Jo
sephin 100 ünc!i senei devri ye si 
münasebctile gösterilen, kendi 
hayatına dair bir film, bazı mü
him hadisata sebebiyet vermiş-
tir. 

1 

t 

1 

! 
1 

Çocuk gtiu/ı. }ton Mercantin 

Viyanada sesli Gazeteciler meselesi ne . 
sınema 

Viyanada 31 sinema sesli nta 

kinesi olmuştur. olacak? 
* * * Sinema mevsimi bafladı. j 

H · p t · f'I • Bir kaç senedir sinema işlerini . 
ennı or enın ı mı . 

. çalışma programlarına ıthal e1 

Meşhur Alman sınema yıldı- mit olan gazetecilere gene 
zının ilk sesli filmi Viyaı:ıqda çıtı. Ancak geçen sene rr "Sİ. 

çok büyük bir rağbet gör Ilı- ıonu ile bu sene mevsim ~ ~lanı 
t .. gıcı arasmda fayaru dik'. ~. b:ı-ur. 

:ı:ı farklar hadis oldu ve g ~-

teclnin işi müşkülleşti. 

Ev,,elA hususi istihlak res
mine ait kanunun yanlış ~ 
!aşılması yüzünden Defterda. 
!ıkla biçimsiz bir vaziyet hANI. 
o.ldu:. Defterd;rl~k gaz.eteci l~- J 

rın sınemalara. '""lı~.ı:.·a gı :mesı- -: 
ne muarızdır. 3undan ba§Jr 
şehirde üç yeni ve sesli sak 
daha açılmak suretile iş arttı 

Bu yazımızda Defterdariı 
istihlak resmine ait kanunu ya.1 
lış anlaması yüzünden çıkmış 
olan vaziyeti tetkik etmek isti
yoruz. Evvela ö!çillmiyecek de 
reoeôe memur zihniyetile hare
ket eden bu maliye dairesi bir 
zabıta memurunun, yani mahal 
le bekc;isinden tutun da en yük
sek zabıta amirinin bir sinem ı 
salonuna girmesine razıdır v, 
bunda lüzum görür de bir gaze-, 
tecinin karilerine ve san'at 
hareketlerine karşı olan vazi
fesini serbestçe ifa etmesine 
mahal görmez ve hatta böyle 
bir vazifenin vücudüne kail de
ğildir. 

Bir kere işi, maalesef, inat 
sekline sokarak sinemalara her 
adını başında ceza mazbatası 
kesmeyi adeta iş edinmiş olan 
Defterdarlığa gazeteciliğin me
deni dünyadaki vaziyetini izaha 
kalkacak değiliz. Çünkü bunun 
pek faydalı ve müsmir olacağı
na kail değiliz. 

l 

Metro 1Jrtistlerindtn Clıester Morrı. 
vaziyetler hudusu muhakkai9 
tır. 

Spor filmi 

İspanya harptenberi spora hı 
yük bır ehemmiyet vermiştir 

"Cinematographica N ationalEı 
pagne,, irketi hır spor filmi çe~ 
virmiştir. • 

* • * 
ltalyada: 

İtalyada tröst 

İtalyan sinema ve tiyatroları 
aralarında bir tröst te kıl etmiı> 
!erdir. 

* * * 
Polonyada: 

Yalnız Vilayet ve Vekalet 
gibi bu dairenin kanuni telakki 
!erini tashiha salahiyettar ma
kamların bu işe müdahalesine 
ve hiç değilse hususi istihlak 
resmini (ne şekilde olursa ol
sun) tediye edenlerin artık si
nema ücreti verip vermediğine 
bakmağa hak ve mahal olmıya
cağının bu maliye daires!ne hil 
dirilmesini bekliyoruz. 

Yeni bir stüdyo 

"Syreua Record,, sinema şir
keti son sistem ve pek büyük 
bir stüdyo inşa ettirmiştir. 

olacaktır. O ıaman sinema Galonları· suretle filmlere vf'rilen gümrilk. kop <!' * * 
nın bundan zarar görecekleri tabii- ya parası, salon kiraları, elektrik sar Eğer bu müdahale hemen su 
dir. fiyati velhasıl azim masraflar kalka- giinlerde yapılmazsa gazeteciler 

Türkiyede: • 

Lucic bir hırsız kumpanyasına 
rnensuptL . Nıc te ki bir Amerika
lı aileden hır buç,;k milyon dolar kı
Ymetinde bir gerdanlık çalmak için 
0 raya gider. Parkes'te Nice"te görü
l · Bu tesadlilün ccbebi basıttir. 
çu. l<ü Parkes'te ayni gerdanlığı çal
ınıya gelmiştir. İki hırsız vaziyetle
rini izah ederler. O esnada kızın men 
&ııp olduğu çetenin reısı işe nıüdah,ı-

Bu kış Amerikada zenginlerin sa
lonlarında televizyon davetleri yap-

Yapılan tahminlere göre T•ieviz
yon ın~kmaları yakın zamanda daha 
ucuz ,.e basit h,,.1,. getirilecek ve Uö~ 

ylelikle her k~sin 3labikce~i bir şey 
T•lcvizyon ekonomi noka. ndan cak ve bu paralar başka yerlere tahsis le defterdarlık ve sinema sahip-

dünyaya faydalı olacal.tır. 'tıinkü bu otlil•bilecektir. ı leri arasında içinden çıkılmaz 

Terra film, Claude Farrerin 
"Öldüren Adam .. ismindeki e5e 
rini İstanbulda filme almışttr. 
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Adliye vekili 
(Başı 1 i.nci sa yiada) 

.,. aldatmam onun için Cümhuriyet H. 
t lırkaaı azası olarak kaldım ve kalaca-

J::,lm. 

# Cümburiyet Halk lırloa11 azasın-

d:ınım: çünkü, bu fırka en büyük 
' f"ürkün, Gazinin fırkısulrr. Buıün 

onun ali idareıi altındadır. Yarın fi
ltn idareıi altında çahşacaktır. Cüm
huriyet Halk fırkası azasındarum: 

~~ 
taı çünkü, bu fırka vatanın kurtulmak 

sıyaseti meı'uJiyetini yüklenen, vata 
nı kurturan fırkadrr. Bu fırka dün-
y•nın en büyük inkılibını yapmış ve 
öldüğü zannedilen Türk milletini bu
gün dünyanın en medeni milletleri 
meyanına dizmiJtir. Cümhuriyet H. 
fırkası a2aundanım: çünkü, bu fırka 

1 bu vatanın maddi, manevi varhkarını 
ı•bancıların ellerinden alarak Türk 
'.nilletinc verdi. Ellırimi.Ji vicdanla-
ımıH koyarak diifünelim hatta dü

tu •e, buıilne kadıır Climhuriyet Halk 
m fırkasından olup ta bugün nedense 

dönmüt olanlara aoralım. İlmi müta
lea diye Cümhuriyet Halk fırhsına 
ıövdtillleri ıu ande taııdıkları saadc
,., hırıti fırkanırı •iyaacti sayesinde 

tdindiler. Dün~ kadar vapurlarda, ti
mendüerlerde memleketimizin ticari 

c ve man IJ)Üesseselerinde kimler çahtı
yordu. Ve bunlar kimlerin elleril\de 
bulunuyordu. Türk olmıyanlarm de
i•I mi? bıı&lln kimin elindedir Türk
le.tin . Biltlln bunlar Cümhuriyet Halk 
fı rkaaının siyasetinin mahsulüdür. 

r Y< 
<; di 

Pailar, bahçele., hatta dajlar ovalar, 
ıual, mtllk, memleketin iktıııadiyatı 

l "ttan ıı.ta Tü~lı olmıyanlarm elinde 
lejil mi idi. Bqün bunlar Türklerin 

0 
to •!ine ıetti bu da Cllmhuriyet Halk 

/ırka~ siyaaetinin ı~ercıidir. 
liüne loadar yabaneıların yMıında a
melelllı: yııp&D binlerce Tlirklin baj, 
bahçe, ın!llJr Mlıibi oldujunu aı: mı 
gôrilyorw. 

ı: 
t 

c 

H. F. Tllrlr: milletine 

me'll'ldini iade etti 
Cümhuriyet Halk fırkaoındanım. 

m Çünlrll bu hTka boaııüne kadar yaptık 
larile eıasen elendi olan Tllrk mille
tıne mevklini iade etti. 

Benim fikrim, kanaatım şudur ki, 
118 dost ta, dtltman da, dal da bilıin ki 
dı Jm memleketin efendisi Türktür. Öz 

Türlı: olmıyanlann Türk vatanında 

lı bir halrln vardır o da laiametti olmak
gl tır, lrl!le olmalıtır. Dünyanın en hür 
ri bir mcmleketindeyi•. Onun adına 

Türkiye dJyorlar. M•b'uıunuzun sa
hı mimi lııanaatını aöylemMi için bun
m elan dabe müııait yer bulunamudı. 

Onun lçln duyıularımı oalolamıyaca

' tı: jtım. 
Ben, Cümburiyet Halk fırkaaın

tlanım. Bunun ıebeplerinden birisi de 
9ımendifer ıiyaaetidir. G•~•n idare 

la milleti gırtlağına kadar borca soktuk 
lan bade CUmhuriyet Halk fırkası ha 

ı be rit;ten bir para almaksızın eski idare~ 
inin yedi asırda yaptıkları işin faz

I laaını Türk paraıile, Türk işçiaile ye
e di senede yaptı. Vatanın yarısından 

'ıı lazlasını yedi ıene içerisinde demir 
~tmberle ördü. 

n 

y 
Şimendiferler lazım mı 

değil mi? 
Şimendiferler lazım mı değil mi? 

S• Rus Çarlarının vaktile bu memleke
n H timendifer yaptırmamak için Os

manlı hükumetini silahla tehdit et
sı tiklerini ıöylerscm bunun nekadar ıa. 
d zım olduğunu kolaylıkla anlıyacağız. 

Bu memleketin bütün düşmanları 

d Turkiyede şimendifer istememişler

•\ dır. Çünkü, Türk vatanını müda!aa
e m bir çöl halınde bırakmak istiyor
k !ardı. 

Şimendifersiz bir memleket nasıl 
müdafaa olunur orada zenginlik na-
eıl yaratılır. Muhaliflerimiz biraz sü
k '1etle buraları düşünseler fırkamı
"J.ın şimendifer siyasetini candan ka
bul etmeleri lcizım gelir. Fırkamızın 
muarızları gelecek ntsillerin işini bu 
nesle yükletmeyinız diyorlar cetleri
miz Viyana kapuları önünde kılıçları 
r• sallarken, kan dökerken yalnız 

kendilerini değil bugünü de düşünü
yorlardı. Dünyada vatanperver, mil
liyetperver geçinen bir millet yalnı7. 
kendi<ini düşünemez gelecek nesill~
rıni ele düşünmek mecburiyetindedir. 

t Hürriyet ve istiklal yolunda bütün 
l 'hır neslin hem kendisi, hem ilerdeki 
' ~t.sıller için kan döktüklerinı az mı 

göruyoruz? Bugünkü şimendifer si
y •. seti, yalnız gelecek nesillerin dc
•ıl, bugünkü nesillerin de ya;aması. 
st· ~- .ıl ve hürriyetini müdafaa c:tme-

t ., ıçin lazımdır Avrupadan para alıp 
nıçin yapanyvrsunuL diycnlert· "insai 
,1 iniı: Avrupa vcrinciye kadar mem-

1 ketlıı müd~fe:ıasını unutalım mı?'' 

u.-.;riz. Avrupa Türk mBietinin şerefi
le i. \1\;l~lije mutenasıp şerait dahilin
cıc ikr .. ı7attn bulnnmak istiyorsa Fet-
1,ı Iley Uu kad:ır zamandır Paris scfi
ı idir. bu kadar kol;ıy para bulunahile
ttks nicin va.ti!csinı yaparak hükü-

-....----~ 
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Odemişde bir nutuk söyledi .. Karşı Fırka Kabin_e_de_te_beddül 1 ISTANBUL BELEDiYESi 
metc bildirmedi. Memleketin şerefini 
tanımıyan bir paraya bu memleketin 
kapıları kapalıdır. Ve daima kapalı 
kalmalıdır. 

C.H.F. çifçi ve köylü 

fırkasıdır 
Cümhuriyct Halk fırkaaındanım. 

Çünkü, bu fırka çiftçi ve köylü fırka 
aıdır. Aıarı kaldırdı, askerliği bir bu
çuk ~eneye indirdi, yolları yapıyor, 

köylünün sırtındaki ezici kuvvetleri 
kaldırdı, mÜt<madiyen kredi açıyor. 
Ziraat Bankası, İ§ Bankası başta ol
mak üzre bugün yalnız Ödemişin i
çinde beş Banka vardır Joepaine ıü
veniyoruz hepsilc çalışıyoruz hangi 
devirde, hangi idare içinde bukadar 
ilrtısadı yardım m·üesseseleri kurul

muştur? hiç bir devirde. Bütün bun
lar Halk fırkasının siyasetinin feyiz
leridir. Muhalefet partisi, bugünkü 
itira2larından belli başlısını inhisarJa 
r~ tevcih ediyor. İnhisarlann olmadı
ğı devirlerde bütün vergi yükünün 
köylünün ve çiftçinin sırtında kaldı
gını biliyoruz. Tütüne, içkiye inhisar 
koymayıp ta Türk köylüsünün omu
zunda itar belisını bırakmafa vicdan 
razı olur mu? 

Fethi B. yalnız vadediyor 
Ordu istiyoruz, Adliye istiyoruz, 

maarif iıtiyoruz, timendifer istiyoruz 
hastaneler iatiyoru.z. Bütün bunları 

devlet verıisiz mi yapacaktır? Hür
riyet, medeniyet istiklal ucuz a
lınır şeylerden dejildir. Bunlar, can, 
mal pahasına elde edilir. Dünyanın 

ecnebi boyunduruğu altında kalan 
nüıtetleridir ki vergi vermezler.Muha 
lofet partisinin lideri turada burada 
mütemadiyen vergilerin ağırlığından 
bunları hafifleteceğindtn bahsediyor. 
Fakat, bütün söylediği şeyleri naıtl 
yapacaıi;ını bin bugüne kadar bir tek 
kelime ile bildirmedi. Hep vadediyor 
eser Türkiyede vaitlerle, hayallerle 
hükumeti ek almak kolay bir şey ol
s•ydr daha fazlasını vadedecekler bu 
lunurdu. Fakat, Türk milletini hayal 
V< vait peşinde ele almak mümkün 
değildir.Onun aklıselimi her şeye ha
kimdir, hakim olacaktır. Fethi Bey, 
vergileri indireceğim demekle hüku
meti elde edebilecekse yarın diğer 

birisi çıkar, vergileri büsbütün kaldı

racağım der. Hatta, daha bir başkası 
çıkar, hem vergileri kaldıracağını 

hem de herke&e para dağıtacağım di
yebilir. Bütün bunların hep•i hüku
meti ele mi alacaklardır? HükUmete 
g•çmek bu kadar kolay birşey midir? 
Türk milletinin hükumeti bu kadar 
kolaylıkla ele geçirilebilir bir oyun
cak mıdır? 

lnhisarlara muarız olanlar 
Muhalefet partisi içinde bugün in

hisarJara muarız olanlardan öyleleri
ni tanıyorum ki daha dün bana inhi
sar idarelerine yerleştiriJmeleri için 
mektup yazıyorlardı. Arzuları yapıl
mayınca bugün inhisara muhalif oldu 
lar gene öylelerini tanıyorum ki dti
ne kadar inhisar idarelerinden geçi
niyorlardı buralardan çıkarılınca in
h;sara aleyhtar oldular. İşte bütün 
bunlar bugün muhalefet partisi na
mına çalışanlardan bir çoklarının ka
naatlarında samimi olmadıklarını göı 
tcrmeğe kafidir. 

Adliye hakkındaki ten

kitlere cevap 

Muhalefet partisi lideri Fethi B. 
şurada burada söyledigl laflar arasın 
aa biraz da Türk Adliyesine ilişmek 
lütufkarlığında bulundu. Eger Fethi 
Beyin samimiyetine inanmasaydım 

bunu gülmeğe değer bir latife olarak 
telakki ederdim.Fethi Bey, bazı gaze 
ttlere beyanatında Türk Adliyesinin 
istiklalinden tereddütle bahseder gi
bi şeyler söylüyor. Türk Adliyesinin 
istiklali yalnı~ teşkilatı esasiye ile, 
kanunlarla değil, Türk hakıminin el 
değmez vicdanı ve yüksek şerefile 

teminat altrndadır. Fedakarhk içinde 
ralışan bütün Türk hakimlerini ren
cide edecektir. Fethi Bey emin olsun 
ki bir selim ile ve selam ediyorlar sö 
zile büküm verilecek devirler çoktan 
geçmiştir. Hazır hatırıma gelmişken 

~unu da söyliyeyim ki, Bozkurt-Lo
tü& davasında Türk Adliyesi enginde 
9 Türkün ölümüne sebep olan bir 
Fransız kaptanını tevkif etmişti. Fet
hi Bey ozaman Paris sefiri idi. 

Bozkurt - Lotü& hadiaes.i 
Hükümete çektiği telgrafta haki

me emir verilerek kaptanın tahliyesi
ni temin ettirmek istemişti. HükU
met Fransızlarla harbi bile göze ala
rak F etbi Beyin teklifini reddetti ve 
hakimi her türlü mudahaleden azade 
bulundurdu. Adalette istiklal dersini 
k!min kime vermekte hakir olduğu

nun tayinini milletin hakim efkarına 
bırakıyorum. Fethi Bey, Balıkesirden 
geçerken yeri icra kanunumuzun 
ll'tmlekette iktısadi buhranın başlıca 
iımiIIcriı.ıden olduğunu söyledi. Biz, 
memleketin ihtiy•cıru P;ıriaten dej;il, 

vatanın dört bucağını karış karış ge
zerek tetkik ettik. Gördük ki yeni ic
ra kanunu eskiyi arattıracak bir ma
hiyette değildir. İstatistiklerle sabit
tir ki bugünkü tahsilat dünkü ta.hsil.t 
ttan hatta biraz da fazladır. 

.. (Başı Birinci sahifede) 

Çar,amba gl1nü meclise meb'us ola
rak ittiHk edeceğim. 

(Başı 1 iııci sayfada) iLANLARI 

--------------------.ı 
İcra ve iflaı kanunu 

- Reşit Galip B. ayrı mustakil 
bir grup yapmış, ne dersiniz? 

-Mecliste murakabenin teessüsü 
ve fırkaların bu vazifeyi ifa etmeleri 
taraftarıyım. Böyle bir teşekkül var
"" hüsnü telakki etmek Jazımdır. 

Tahsin B. ne diyor? 
Erzurum ~b'uau Tahsin B. Pa

zar günü Ankaraya gidecektir. Tah-

İcra kanunu, şunun bunun §ahit 

menfaatine dokunmuş olabilir fakat, 
tütün Türk miJletinin umumi men
faatine uygundur. Dünyanın hiçbir 
medeni memleketinde ,ahsr borç için 
h<pis yoktur. Franıa bundan 63 se
n< evvel bu usulü kaldırmıştır. Dün- sin B. dün bir muharririmize tU be-

yanatta bulunmuştur: 
- Mecliste bize bir oda ve salonda 

da bir taraf ayrılmış .. Mü2akerat es
nasında Fethi B. lider sıfatile İsmet 
Pş. ya cevap verecektir. Çarşamba 

günü Fethi Beyin intihabı bitecektir. 
Neşredilen kambiyo kanununu çok 

pürüzlü bir meselenin hallini ifa 
de eden manası var. Bize bu ne
ticeyi veren Cümhuriyetin kah
raman ordusuna nihayetsiz şe
ref ve ,ükran ... 

Cümhuriyet Halk fırkasının 
müfrit biı- fırkacı meb'usuna 
sordum: 

- "Fırka, Mecliste nasıl bir 
hattı hareket takip edecek? Mec 
lis müzakeratı nasıl bir cereyan 
alacak? Meclisin içtimaı kaç 
ıün sürecek? Yeni intihabata 
gitmek ihtimali var mıdır?,, 

Muhterem meb'uı dedi ki: 

- "Fırkamızın hattı hareke
ti açıktır: Politikamıza, hükU
metimizin icraatına tariz ediyor 
lar. Bütün bu tenkit ve tarizlere 

yanın en geri memleketi, dünyanın 

en geri milleti Türk milleti midir ki 
borç için hapis vatanımızda yer bul
sun. Borcuna en sadık millet şüphe 

edilmesin ki Türk milletidir. Muha
lefet liderinin beyanatından Türk miJ 
!etini hapis etmek istediği anlaşılıyor 
milletin Adliye vekaleti emaneti elim
dL kaldıkça yüzde beş yüz •lan faiz
ciler için İstanbul, İzmir sokakların
do dolaşan tefeciler uğurunda Türk 
ır.illeti hapsedilmiyecektir. Millet, 

cevap verecek vaziyetteyiz-Pren 
fırkamJz mahafllinde memnuniyetle 

siplerimizde o kadar kuvvetli-

güzel ve memleketin mali siyasetine 
mutabık ve elverişli bulduk. Kanun 

karşılanmıştır." 
• yiz, onlara o kadar inan etmişiz 

Fırka agzetesı ve onları o kadar iyi müdafaa e 
faizcilerin, mütee:alJibcnin, tefecilerin Fırka gazetesi ile Ağaoğlu Ahmet d b'I' · ki • · .. 1 e ı ınz , amıyane soz er ve 
elinde hapis oyuncagı dei:ildir Bir B. meşgul olmaktadır. Bu hususta ı · ti b . I . .. . d · . . . . . . ısna ar, u prensıp enn onun e 
gün Adliye vekili olmasam bile bu Ahmet B. n ;harrırımıze demıştıı ki: . • hk" d 1 0·· .... 

1 
. . . .. .. lerımege ma um ur ar. U§Unu 

lıür vatanda kızgın güneş altında <>- - Benım fıkrıme gore gazete dort .. ki .. k .. d l . . . nuz , muna aşa ve muca e e-
lın teri ile çalışan milleti borç için sayfe almalı ve fıkır gazetesı olmah- I k kt k ld d . . "' . .. . er, so a an ve a ırım an 
hapıs ettıreceklerle ugra=cak kadar dır. Fakat bu takdırde surum olını-ı ·ıı k" .. .. . 'k 1 d k 1 .,.. _ . mı et ursusune ın'tı a e ece • 
~indeliği ve kuvveti kendimde bulu- yacagı kanaatı vardır. Sekız say!e ve B k" .. d . • ..1 .. b' 
yorum. cuip bir şekilde çıkarılmasını istiyen 1 d u ~~su .. e•1 !yıcel o çup d ıçmh·e· 

1 d 
en soz soy ıyen er, ora an us 

Tireden geçerken muhalefet ocağı er var ır. il · 1 ı M ı· • · · 
G h A k h lstan- ran e ıner er.. . . ec ısın ıçtı-

hey'eti bana boşgeldin derneğe geldi- azete em n ara, em k .. .. k b k · · 
k maı aaç gun surece , u estırı 

bulda neşredilecektir. Günü ya ın-ği zaman kanunlarımızın sertliğinden 
bahsederek hürriyetin lazım olduiu 
gibi tev2i edilmediğinden şikiyet et
ti. Size şu kanaatımı söylemeliyim 

dır. Bir tanesinin isminin Serbest 
Cümhuriyet olması düşünülüyor. 

Ahmet B. elektrikçiyi 

dövmüş 
- Sizin bir elektrikçiyi dövdüiiü-

nüzden bahsetiler. dogru mu? 
- Evet dövdüm. Dört beş ay ol

du. Ben Keçiörende oturuyorum. Bir 
gece s?at 9 da elektrikler söndü. 

Memur İhsan Ef. namındaki za~ı 

arattım. 

- İki aylık borcunuz var. Onun i

çin cereyanı kestim, dedi. 

ki hürriyet şuna buna taarruz ve te
cavüz ederek gazeteciJiğin para ka· 
zanmak vasıtaaı değildir. Hürriyet 
Türk milletinin, Türk vattanının ma
lıdır. Bu mal, şunun bunun elinde 
para kazanma metar değildir. Bozd~
ğın hür havasını teneffüs etmekte 
bulunduğum eteklerinde bir kere da
ha sesimi yükselterek diyeceğim ki 
muarızlarımın tecavüzleri, taarrıızla ~ 

r l benim neş'em ve hazzımdır. Bu ta
arruz ve tecavüzleri nekadar artar.la 
ntş'em de kuvvetim de okadar arta-

Ben mes'uliyeti aliyorum, yarın 
şirkete gider, meseleyi hallederim de
dim, cereyan veremem hayır diY,e ıs

taktır. Memleketimin ve mitıetimin rar etti. 
uğrunda uğrıyacağım taarruz ve te- Ben de asabileştim. lki tokat at
cavüzler benim için bulunmaz bir tım: Fakat ona evvelce eyiligim var· 
neş'e ve keyif mevzuu olarak kalacak eh. o vakit iş kapanmıştı. Neden son 
tır. Tecavüzlerinde devam edecek ı• mahkemeye gitmiş .. Bu adamın 
ı anzlarıma §İmdiden teşekkür ede- hariçten kışkırtıldı&ını iyi biliyorum. 
rım. Muhaliflerime müsaade ederler Ve bu tahrik edenlerin yaptığı dürüst 
sc şunu hatırlatmal< isterim ki bu bir haraket değildir. Ben senelerce 
memleketin samimi, ciddi bir fikir Darüfühun kürsüsünde masuniyeti 
mücadelesine ihtiyacı çoktur. Fakat, te§riiyenin aleyhinde bulundum. 
muhalefet partisi harekete geçerken Meclis açılır açılmaz masuniyeti teş
onun namına gayrisamimi hareketle, riiycmin refini ben kendim istiyecc· 
şahsi endişelerle vaki tecavüzler fır- jim." 
kalan için şeref olmıyacaktır. Bun- · Nezihe Muhiddin H. 
dan sakınırlarsa hem kendilerine ve Nezihe Muhittin H .. vilayet oca-
hem memlekete hizmet etmiş olurlar. , d b' ·f almı<tır Dün ken-

~ .. . . • gın a ır vazı e -ı • 
Sag olsun Turk mılletı. Yaşasın Ga- 1 disilc görüşen bir muharririmize de-
2i Reisicümhur Hazretleri." I . . lı:' _ ·- _ .. _....._ ... ___ mıştır ı: 

- Evet F!rka için. hırkayı terket
tim. Muallimlikten istifa ettim. Mef
kürc insanları için hırkaya lüzum 
yoktur. Evli bir kadın olmam itibarile 

Bugünkü maç 
(Ba,ı 1 inci sayfada} 

on maişet için endijem yoktur." 
sıncladır. Bu maça saat tam ----- ·· dörtte başlanacaktır. l 

Galatasaray'ın en kuvvetli şe Rü~vet alan bir iman reisi 
klile çıkacağı tabii olmakla bera Mersin liman reisi AfifB. esha 
ber Macar takımı hakkında Peş b: mesalihten rüşvet alırken cür 
tenin kuvvetli takımlar. ndan bi ~mü meşhut halinde yakalanmış 
ri olmasından başka hakiki bir ve evrakile ciheti adliyeye tes
malumatımız yoktur. tim edilmistir. Bu yakalanma-

Fakat Peşte lik maçlarında bi dan sonra Afif B. aleyhinde işle 
rinci ve ikinci olan Ungarya ve rini görürken bir çok müşkülat 
Üypcşt ile yaptığı üçer maçtan çıkarttığ•ndan ve kendilerinden 
ikisini kaybettiğine. birini de para almadıkça işlerini görme
kazandığına bakılırsa Galatasa- diğinden bahisle Afif B. aleyhin 
ray'ın bugün şayanı ehemmiyet de bir kaç kayıkçı daha şikayet 
bir takımla karşılaşacağı anla- te bulunmuştur. Afif Bey evvel 
şdır. Zira Ungarya'nın Macar ce de böyle bir meseleden dola
takımlarmın en kuvvetliEi oldu- yı mahkum olmuş. fakat bu hü 
ğu muhakkak bulunduğu gibi 1 küm tecil edilmişti. 
Ü ypeşt'in de bu sene İsviçrede 
yapılan turnuva finalinde manıf bi son zamanlarda iyi çalışmış 
Slavya'yı mağlup ederek (Mil- olan Fener takımında gol yap
letler kupasın•) kazandığı m- maltla maruf muhacimlerin mev 
!Umdıır. cudiyeti V. S. K - Fenerbahçe 

İkinci maç İstanbul şampiyo maçını çok meraklı ve hararetli 
nu Fencrbahçe ile Viner Spor bir şekle sokacaktır. 
klüp arasında ve saat on altıda- Türk, Macar, Avusturya fut-
dır. bolünü bir arada görmek herhal 

Vi.yana'nm bazı beynelmilel de çok zevkli bir yenilik olaca!< 

oyuncularını ihtiva eden Viner tır. 
Spor klübün, son Avnıpa tur- S. G. 
nesinde Galatasaray'ı 6-1 mağ Beynelmilel futbol müsabaka 
lup ettiği malumdur. Galatasa- !arı hey'eti tertibiyesinden: 
ray'ın turne esnasındaki vaziye ı - Avusturya ve Macar fut 
tine göre bu neticeyi pek .tabii bolcu miEafirlerimizle yapılacak 
bir netice addetmesek bile Vi- maçların saatleri şöyle tesbit e
ner Spor klübün şakaya gelir dilmiştir. 
takımdan olmadığrnı göster - Saat - 14 te III Ker Galata 
mekliğimiz lazım gelir. saray hakem Kemal Halim Bey 

Kendi memleketlerinde Gala- Saat - 16 da Viner Spor Fe 
tasaraya karşı mühim bir fark- nerbahçe hakem Şeref Bey 
la bir galebe temin etmiş olan 2 - Kapılar saat yarımda a-
bu takımın şampiyon takımımı cılacaktır. 
za karşı ne yapacağı cidden me , Bu sabah Beykozda kıdemsiz 
rak edilmektedir. kürekçiler < • ~sında birincilik ya 

Bu maçlar için Galatasaray gi, rışlar( yapılacaktır: 

kmez. Meclis her zaman ruzna-
mesine hakimdir. Yeni intihaba 
gitmek hiç bir yerde mevzuu 
bahsolmadı. Çünkü öyle bir ka
rar için ortada sebep yoktur.,, 

Şu günlerde İsmet Pata, An
karada nasıl çalışıyor? Onu ay
rıca yazacağım? .• 

1. Ş. 
Meb'uslar Ankaraya 

gidiyorlar 

B. M. Meclisinin fevkalade iç 
timaa dovet edilmesi üzerine 
§ehrimizde bulunan meb'uslar
dan kısmı azamı Ankaraya git
mişlerdir. Kalan pek az kısmı 
da bugün yarın hareket edecek 
ve Pazartesi günü bütün meb' -
uslar Ankarada bulunmu§ ola
caktır_ 

Çek sefiri 
Tütün mübayaası 
ihtilafı için nediyor 

Dün Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Beyi ziyaret ederek son tütün ihtil3fı 
hakkında görüşen Çekoslovak sefiri 
M. Kobr bir muharririmize demiştir 

ki: 
- Türkiye ile münasebatımız çok 

iyidir. 
Çekoslovak rejisinin Türk tütün

]crini almaktan imtina ettiği ve bir 
ihtilaf mevcut olduğu doğru değildir. 

Yalnız alınacak tütünlerin tahlile 

tabi tutulm"sı dolayısile ufak bir sui 
tefehhüm çıkmıştır ki her halde pek ı 
yakında zail olacaktır. 1 

Çekoslovak rejisi. muvakkat tica
ret muka ·esi mucibince bu sene 
2arfında Türkiyeden iki milyon kilo 
tütün alacaktı. 

Şimdiye kadar bunun takriben bir 
milyon kilosu vaktında mübayaa edil 
miştir. 

.İlk altı ayda alınması icap eden 
.:00,093 kilosu da 25 eylüle kadar mü 
bayaa edilrcektir . 

Bunların mübayaasının teehhürü 
liizım gelen tahliUitın bir kaç aylık 
zamana mütevakkıf olmasından ileri 
gelmiştir. 

Çekoslovak rejisinin taahhüdatını 
ifa etmemesi için hiç bir sebep yok
tur. Tahlil yapmak tütünleri alma
mak demek değildir. Ancak tütün pa 
muk gibi kolaydıkla mübayaa edile
mez. 

Bunların mübayaaBından sonra 
mütebaki 701.075 kilosu da her halde 
sene nihayetine kadar mübayaa edile 
cektir. 

Memleketimize Türkiyeden beflı
ca ihracat mevaddı tütün, meyvalar 
ve ııdalardır ki kıymeti senede talıri 
ben 80 milyon kuron kadardır. Çekos 
lovakyanın Türkiyeye ihraç ettlf.i en 
mühim maddeler şeker, mobilye, ma
deni ••ya ve geyilecek şeylerdir. Bu 
ihracatın kıymeti senede 150 milyon 
kuron kadardır . 

Yeni ticaret mukavelesi de eıki 

••aslar dahilinde aktedilirse gene ay
ni miktarda tütün mübayaasına de
vam edilecektir. Bu mukavele yakın· 
da yapılacaktır." 

Sefir cenapları bugün otomobil 
ile Ankaraya gidecektir • 

Taksiler hakkın 
Taksiler hakkından 519 930 tarihinde gazeteleri~ nc~ro 

ilan yanlı~lıkla ek>ik olarak inti~ar etmiş olduj(undan yeniden il 
mecburiyet hasıl olmuştur. 

1 - Taksi otomobillerinin alt kısmı pencereleri hiza,ına 

siyah ve üst kımıı koyu nefti renge boyanacakur. Bıiyük ' 

çük taksileri yckdigerinden kolaylılıla tefrik için btiyııkler 
nihayetinden ıtiharen iki yan wafını n ıırkasını 
etmek üzre dılıları onar santim genişliğinde biri beyaz ' 

kırmızı müteselsil murabbalardan muteşekkil bir bordür ık 
lann alt hjıasındın çevrilmiş olacak ve kiiçiık otomubıllcrı 
yine ayni mahalde S santim eninde sarı renkte iki ma dııt. 

gisi bulunacakur. 

2 - Otomobillt:rin nııişteri kısmı landone olacak mııştcr 

şoför mahalli arası cam, ile ıneıtur bulunacaktır. Şo!cir ile nıı 

rinin muhavercsini temin için bu camın ~ ı!ör tarafı sıirmeli 

caktır. :llü~teri kı>mmın yanlarında ye iki kapılarında lıir"r 

cem'an diirt penceresi olacak bu pcncu·elcrin açılıp kapa 

tt rtibatı temin edilmiş bulunacaktır. Arkaya dahi ı .'i-.1n 'a 

th adında. hir cam konacaktır. Mü~tcn mah~lliniıı icabında ten 

için tavanda her tiırlü mü~cyyenattan havi bir tek elekririk 1 
bası bulunacaktır. Şoför mahalli yarım kapalı tarzd,ı olacak 

yalnız ~oför için oturacak mahal bulunacaktır Burac:an arran 

müşteri bagajına mahsus olarak boş bulunacak 'e hurad:ı her 

sebeple olursa olsun hiç kimse oturamı\'acaktır. J·:;a<c n ~cı\iı 

yanında muavini olınıyacal';ı gibi ~oför kontrolu nanıilc: vele' 
sahibi dahi olsa oromobilde kimse bu'ıınamıyacaktır. 

:ı - Camlar kı\milen düple kristal nevinden olacak ye J,;a 

!arın mandalları enıni yet tertibatile kilitleneLc kıır. 

4 - Şehir dahilinde )ıırüyüş nizamı 'aj!' o l dul';ıı dhetle dir 

siyan lıchemmchal sol tara[ta bulıına.:almr. 

5 - Şoförler hane numaralarını ve sokak isimlerini 

görmek ıçin geceltri yanlarında bir projöktiir (~:Jt•ktirik 

bulıındıırnlıi lirler. 

6 - Taksi otumol:ı.illerinin dö~eıneleri maruken vep nıufll 

(l'antazot) gibi malzemeden olacak ve mutlak surette iizcrlcrin 

keten kılıf hulun:ıcaktır. Bu keten örtulerin temizlip;ine itina e 
lccektir. 

7 - Taksi otumolıillerinde tarife esas olarak 1::!,.i kilo l•~"ı 
ile :ı>garl 100 kilrı metre mesafe kat'ı kabul cdilnıı~ oklııj('uııılı 

· arabaların C\'safı buna tn!ik edilmelidir. Fazla benzin islıırı ırıc'fll 
ulmıyacaktır. 

8 - Radyctörlerin ön cepheleri numara plAkasından -ıı;ıl 
biç bir şe}IC işgal cdJlmiyL·cek \'C radyötör kapılarından k:ıt'iı• 
ınu1.eyyenata dair bir şey bunmayıp sade ve duz kapak ula.:aktl 

9 - \~ok ses çıkaran gürültülü düdükler memnudur. 

10 - ~:ıye\'m takside çalışan otomobillerin seyrüsefer nıer~r 
zine muamelesi düştükçe tedricen birinci madde Hçhile lır1)an 
ması için sahip ve şo[örlcri teşvik ulunacakcır. Bunlardan muceill 
aksam yani bun.ns ve nikel l(ibi madeni şeyler dahi bultıntlOf 
boya mıntakaMna göre boyanacaktı". 

11 - Taksiye çıkarılmak uzcrc işbu talimatnamenin nqrinJCI' 

en el müccddeden 'ipariş edilmiş vcyahat cclbedilmiş olup hendi 

Garnjların~la me\·cut ve mıilkiycti vesaiki resmiyeye mu!'tcnit bll' 
!unmuş olan otomobillerin csh:ıbı l~bu talimatnamenin mcdY-' 

tarihinden itibaren he~ µ;tin zarfında scyrlbefer merkerine muracl' 

atla kayt açtırncaktır \'c otomobilin vunıdunda ınuamclci ka)·ılr 
ye.sini ikmal ettireceklerdir. işbu muamelenin ifası için ~/.· 11 

muddet iki buçuk aydır ve boya h lckındaki ahkam buPlarda 

<.:aridir. 
~· 

12 - Yeniden veya mlıaddclcn tabhc çıkarılacak olan 1 
nasak taksi modelindeki ı•tomobillcrin t~k'i metreleri hariçte ~ 

r mahallinin saP; tarafından iiıı siper cıımı ve marş piycr ih 

.ı \'C iş'araıı ınli~teri oturacak mahalden tamamen Ye r~lı311 

)!.< ı rıılebilccck yuksckliktc olacaktır. 

13 - - Elynın ıne~cut taksi otomohilleri açık neviden oıor" 
balon tarzilc vekna<ak sisteme tah\'il ediJir,e 1-alo!'u otoınobl~' 
)!;ayri kahili teİrik surttte te>hit edilecek 'ani pıırtctif olnm ·"·a~ 

14 - l•:,.,dcf' ça lı~ıp ta cl)l'\lll garajlarda ınetn.k hır.ıkıl 'I' 
fakat fcnneıı istimale salih bulunmu~ olan cıwmolıiller dahi bO 
\ ' C karoseri ahkamına riayet edilmek suretile ycnidf'n tak,iye ~ 
kanlabilirkr. Amatc'ırlcre Ye mlicssesata ait bulııııaı hu,;u,! "\ 

mobiller taksiye çıkarılmak istenirse csha1'ı i~hu talimatoaıııc01 

bilumum ahkamına tabi alarak karoserilcri~i taılilc mcchur.ıur· 
15 hbu talimamamcnin tedricen tamamilc tatbıki için ı9; 

senesi nihayetine kadar miıhkt \'erilmiş oldu~unılan lıu nıod Jı 
zarfında boya, ~ekil ve sair husu,;at icra \ e ikmal edilnıi, hll 

nacaktır. 

1 (ı lstcbne (Stebnc yedek tekerlek) şo[örün sul cın 

da çamurluk arkasında ve marşpiyc üzerinde olııcak n 

bilin arkası tamamen ııerbest hulıınacakur. 

1 7 - Otomobillerin ön tarafında ta.npon üzerinı: h~nııılc 
~o 

mak memnudur. 

18 1 lususi otomobillerde arkı i$tikanıctini görmek ı~ıo fi 
förün ön tarafına kliçtik ayna konulmak caizdir. .. . , .... .. 

19 - işbu talimatnamenin hilAfında hareketi KiirLilen!cr -ıl 
imi belediyenin sureıi tecziyesi hakkında kanun mucibim:c te• 

olunurlar. 

** * ' ••• lstanbul belediyesinden: 27-9-930 tarihinde yapılacak ıııü~ 3z,.A 
ile lstaııbul belediyesi lçiıı satın alınacak benzinin mıkdıır• ı ••P 
kilo ve 2 te,rlnievvel 930 tarihinde yaprlacak münakasa ilj ıııı• 
alınacak ga:ı:Jorin mlkdarı da 86585 kilo olarak MHliyct ve P 8,ı 
gezetelerinde ilin edilmiş ise de benzinin mlkdarı elli bin ve 

1
' ••ı 

mlkdarı da yirmi bin kilndan idaret olduğu tashlhen ;ıan ° ~ 
* * * ~ 

lstanbul belediyesinden: itfaiye memur ve efradı için )::.-• 
Jacak 5~0 takım elbiıe ile 550 çift çizme kapalı zarfla ııı v•p( 
&ay• konmu,tur. Taliplerin şartname almak için her gUıı ıe1_, 1 
müdlrlllğüne gelmeleri teklif me&tuplarrnı da ihale gunU ~r ,,ı 
tefrlnievvel 930 cumartesi gllnU Nal oa beşe kadıır nıeık 
dllrlllte vermeleri. 
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Avrupa'da birinciliği diplon1alarla n1us,ıd<laktıı-. 
Zaafı umumi, kınsızlık, romJtı1.ma, 'ır ·ıcı, kt· 11k, la.ıı ı-, göğti>, ;ıd:mi ik .1 
verem, sınır hastalıklarına n:ıfiuır. Sr>lgun kız ır 'c ' · lı .ınl.lar, ha :alıklı ı; ıc:.ıkl 
ihtiyarlar, b~yükler her mev>imdc ıstınıal cdrhil •1 r fjO kur.ı-t.Jr, llasan ccz·ı dcp , 

Emniyet san~ııı enılat nıuza1e~esi oda, iki sofa, bir mutfak bir tll§bk, iki 
kuyu ve iki yüz altmış dört arşın bahçe
yi havi iiki bölük! il bir hanenin tamamı. SEYRISEFAI 

ıt 
j 

132181> 

1000 

8400 

0480 

1780 

Kat'i karar ilanı 

Merhunınn cins vı nevi ile 
mevkii ve mu,ıemllltı 

Borçlunun 
Jımi 

2475 
Hasan Efendi 

4228 Beyoğlunda Pangaltı mahallesinde eski, 
Çimen ı·ve yeni Akbaıba sokağında eski 
37 mükerrer ve y.eni, 38 numaralı doksan 
arşın arsa üzerinde kargir iki buçuk kat
ta dört oda, bir antre, bir sarnıç, zemin ka
tın<ia dük>k.&ı olaraık iatimal odiıl.ebilir bir 
mahalli ve dokuz arşm damlalığı havi bir 

3827 ıBeyoğlunda, Feri.köy İıldınclicıaım_ ma- hanenin tamamı. Ohannes Minasyan El. 
'halleıriude atik Haııo ve Hannnoglu ce- lSSOO 32500 4272 Kadıköy!inde Osmanağamahallesinde 
dit Hanmıoğl~ sokağında eski, 42 mü- Rıhtun iekeleai sokafı.rı.da eski, ıs, ıs, 15 

kerre'r ve yeni 34 numaralı yüz altınış altı ar mii<errer ve yeni 2, 4, 6 8 numaralı beş 

Şimdiye kadar niç iu,., 

STUDEBAKER 

Mtrkez Ac ·nt•; ( :aıaıa ko, 
llaşında; lleyoğlıı 2.ltı<! Şu 
acentesi; .. "irkecfde \iuhtir 
llde hını altınd L Teltfon 1 
2740 

21 Eyllıl pa1:ar lzmit pı 
tası yapılmıyacaktır. 

------ı 

şın e.rsa üzerinde k&rgir ~rt katta d~ yüz aeAalen arşın arsa Üzerinde kılııgir al-
daireyi birinci ıkatta antre bır ?1a~b~, .bı~ tı katlı ve on iki daireden ibaret olup tek 
helayı havi bir numaralı daıresı ıkıncı. numaralı daireler altııtar, çift numaralı 

bu derece dun bir flata •atılmamıştır. 

lzmiı- sür'at !lOSta 
(Gitlcemal) vapuru 22 Eyi 
pazartesi 14,30 da Ga 

ta nhtımındın Kalkarak Sa 
sabahı lzıuır·e varır ve ça 
şamba 14,30 da lzmirılcn k 
karalı: pcr~eıube sabahı geli 

katta bir sahanlık mevcut olup ~urada daireler yedişer odalı, birer koridor, birer 
, dört oda, bit" sofa, bir ?eli, 1?.1r ~at~ banyo, birer mutbahlııdrr. Yalna: on, on 

batılı 1kıi numaralı daireyı ve dord?"-c~ bir numacalı dairetcr beşer odalı olup da 
ıkatlar- da ~kinoi katın ıryni bi.rer d~ı~eyı raça ve çamaşırlık ve ayrıca beş odalı bir 
havi ve iki yWıde birer §alınış ve ıkışec katlı dairesi ve gene bir kat iistünde ÜÇ 
balılronu mevcut bir apartımanm tamamı. oda bir mutbah, bir apıcı Q&tası ve on iki 

Orhan Mithat Bey kömürlüğü ve iki yüz kırk atı arşın bah-
i8!>Z Kumkapıda Tavaşi Süleyman ağa ma-. çeyi havi yenioe bir apartımanm nısıf his-

halesinde Ördekli bakkal sokağında O!fki .sesi. Müsyü Rigard 
23 yeni 17 numaralı yettniş beş arşın 1130 18SO 4313 Küçükmustafa paşada Monlahüsrev ma-
arsa üz~riınde kargir iki katta o.c:ak, tu- halesinde Kiiçlik Mustafa Pş. caddesinde 
lumbalı kuyu, altın<ia bodrumu, ust ~a~- eski, 78 ve yeni, 90 numaralı 
ta biri ufak olmak üzere iki odayı havı b~r yetmiş sekiz arşın arsa üzerinde kargir i-
düktkanın bile gedik muayyen mahal~ı ık:.i katta, üstünde iki oda, bir kuyu, bir 
müşteıınil bel'ber g~i*ind~n ~ün:calıp sarnıç ve elli sekiz arşın al"98 üzerinde ze-
bJr dükkanın altı hisse ıtıbanle uç hıs.se- mini çimento ve üzeri ahşap bir katlı 00-
ai. Abdülhay Avni ve . . Ahmet Hamdı ve yahaneyi havi bir dükkanın tamamı. 

Sadi Beyler , Nimetullah IDfendi 
WUI Bey!kozda Yalıköyiinde eski ~~ ve yeni 143.'1 4-040 4355 Bostancıda Bostancı mahallesinde eski 

Servilik sokağında eski lS mukerrer ve Çatalçeşıne ve yeni Bağdat caddesinde 
yeni ıı numaralı, yüz seksen beş arşın ar eski 54-398 ve yeni 398 numaralı iıki yüz 
sa üzerinde ahşap iki buçuk ka~ta yedı o- on arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk 
da, üç sandık odası, iki sofa, bir ?1~tfak, !katta dokuz oda, üçsofa, bir mutfak, bir 
bir taşlrk, bir daraça, bir samrç;ı~ bal-. kuyu, bir hamam ve sek>sen dört arşın 
&ı:on ve dört yüz on~ arşın bahçel'.ı havı arsa üzerinde bir mutfak ve bin üç yüz 
yeni bir hanenin tamamı. Nazmıye H. aıltı arşın bahçeyi ve ayrıca iki bin dokuz 
bilvdkale Mebruke H. ve Cevdet B. bil'a- yüz seksen iki arşın fazla bahçeyi havi 

sale ve Meliıha H. tarafından miiceddet bir köşkün tamamı. SiiheylA H. 
Mlll Kaıdıköyünde Caferağa mahallesinde eski 303 640 4430 Kumkapıda Lala Hüseyin Paşa mahalle-

Yoğurtçu çeşmesi ve yeni Sefa ~.okağın~a sinde Nişancı çeşmesi sokağında eski 14 
eski 13 ve yeni 10 numaralı yuz yetmış ve yeni 20-22 numaralı yüz on arşın arsa 
arşın arsa üzerinde kargir üç katt~ altı üzerinde aıhşap iki buçuk katta biri malta 
oda ilci sofa, iki &alon, bir mutfak, bır ha- ikisi yııkn1mış olmak üzere beş oda, iki so-
m~, üç balkon ve üç yüz elli üç arşın fa. bir taşlık, yıkılmış bir mutfak, iki ku-
bahçeyi havi yeni bir hanenin tamamı. yu, ve doksan arşın bahçeyi havi kısmen 

Kemal Efendi zet;ha Naciye Hanım eski ve kaıbili isk~n iki bölüklü bir hane-
8171 Beyoğlunda Küçükpangaltı rnahallesin.:ie nin tamamı. Hacer H. la Halil lbrahim 

Cebi ve Bekçi sokağında eski 16, 18, ZO ve Ahmet Muzaffer, Abbas Hilmi Beyler 
yeni 21, 23, 25 numaralı yüz elli arşın arsa 400 1700 4527 Kadıköyünde Osmanağa elyevm Rasim-
ii.7'erinde maa bodrum kiirgir üç buçuk kat 1 • paşa mahallesinde Çayır caddesinde eski 
ta dokus oda, dört sofa, bir antre, bir ki- 4 ve yeni 12 numaralı seksen arşın arsa ti-
ler, beş daraça, bir mutfak, bir kurnalı zerinde maa çatı ah~ap iıç buçuk katta 
ve banyolu soğukluğu havi hamamı, ça- dört oda, iki sofa, bir matbah, bir kö-
mıqırlik ve kalorifer mahalli, odun ve mürlük, bir taşbk ve otuz b~ arşın bah-
lı:ömürlük ve dokuz yüz arşın bahçeyi ha- çeyi havi ibir hanenin tamamı. Fahri B. 
vi bit" hanenin atlı hisseitibarile beş his- 120 403 160Sl Samatyada İmrahor İlyasbey mahallesin-
sesi. Madam Agavni de Camiişerif Ali Efendi sokağında eski 

a1'0G Kadıköyünde Caferağa mahaLlesinde ati1< 18 ve yeni 24 numaralı seksen beş arşın 
Bahariye ve cedit Sakı~ so~ağ~nda. eski arsa Üzerinde ahşap üç katta dört oda 

1 3S ve yeni 28 numaralı y~z yırmı sel<:'. z ar- bir sofa bir taşlık. bir toprak avlu, bir 
tın arsa üzerinde ahş~p uç katta y~dı oda mutfak, bir kuyu ve on dokuz arşın bah-
lk.i sofa, bir salon, bır hamam, bır kuyu çeyi havi muhtacı tamir bir hanenin tama-
bir balıkon ve yüz yetmiş dokuz arşın bah- mı. Şerife H. Ali Elendi 
çeyi havi yağlıboya bir hanen!n tamamı. 5200 13675 20158 Bevlerheyiııde eski ve yeni Havuzbaşı so 

Ayşe Firdevs H. kağında eski, 8, 8, ve yeni 25-27, 25-27 nu-
!1530 Beyoğlunda Feriköyünde B'.rinciJı:ısa;ı maralı beş yüz seksen yerli arşın arsa Üze 

maıhallesinde Kostantin ookagında eskı rinde bir katı .kii.rgi.r, iki katı ah~p ol-
37 37 mükerrer ve yeni, 113, 115 numaralı mak üzere iiç katta dördü küçi.ik olmak ü-
yUz seksen arşın arsa üzeri11de kar!5ir ÜıÇ zere on beş oda, dört sofa, iki salon, iıki 
katta üç lcliçük olmak üzere on uç oda 1 •kömürlük, bir odunluk, üç kiler, iki taşrk 
biri ufak olmak üzere üç sofa, üç mutfak bir mermer antre bir hamam, tavanarası 
Jıki ba1kon, bir mermer taşlık bir Ç<:"lla- ve elli arşın ar~a üzerinde münhedim 
şırlık, ,bir hamam,.ıbi.-.sarnıç ve yü~ sc'»en mutfak ahır olaTak kullanılmaktadır. Bah 
arşın bahçeyi havı apartıman şeklmde rı:ıu çede i.ki havuz, bir sarniç, ve doksan •beş arşın arsa Üzerinde 
lkaddema maadükkan l:.1ne elyevm bır su hazinesi bir dönüm seıkiz yüz altmış ııe 
hanenin tamamı. Sabr~ B · kiz arşın bahçeyi ve on üç dönüm fazla 

1318 Anadoluhigarında Göksu mahallesınde bahçeyi havi bazı çerçeveleri ve kaplama 
eeki, Göksu mevkii ve ye~i Nişan taşı ca_~- !arı muhtacı tamir bir köşkün tamamı. 
desinde eski, 7 ve yenı ~ numaralı ;:ı~ Mehmet Asım Bey 
otuz sekiz arşın arsa ü~ınde a~şap ı~ı Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı 
buçUk katta sekiz oda, ~~ı korıdor, bır emlak altımış bir gün müddetle icra kıJınan aleni müza 
mutfak iJı:i toprak avlu, bır kuyu ve altı ~'ed~ net,cesi~de hizalarında gösterilen bedellerle talipleri 

1 yüz altmış iıJd arşın bahçeyi havi iki kı- u7:.erınJe. takarruh .. ederek birinci ihalesi icra ve ?t~z bir ı 
sımdan ibaret bazı kısım kaplamaları gun muddetle muzaytdeye vazedilmiş ve Z2 Teş.rınıevveıl 

• muhtacı tamir bir hanenin tamamı. 1930 tarihine müsadif Ç<:·~şamba günü saat ikiden itibaren mü-. 
Mehmet Ağa zayedeye mübaşeret olunarak saat dörttet kıymeti muhammene-

b ah il · d !erini geçtiği takdirde kararı kat'ilerinin çekilmesi mu-3736 Kadıköyünde Tuğla~ı aşr m _ a esın e 
eski, Erenk>öy ve yenı, Yaveraga 90ka- karrer bulunmuş olduğundan talip olanların mezkur gün-
.. k" 44 44 ··kerrer ve yeni 14 de saat dörde kadar Sandrk idaresine müracaat eylemeleri gında es ı, • mu '. d'" k ·· · 

1 ·· ım· arşın arsa iizerın- ve saat ortten sonra vu u bulacak muracaatların kabul edı-14 numara ı yuz ye ış ı · ğ" k. -'~ · ı ı •• 

1 ŞT!. bu11llne kadar tasavvur edılmeyen dun 

fiatlı yeni bir Studebaker arabası Studeba

ker. 78 senelik seri arabalar ımaliyesinde. bu 

kıymette bir arabayı böyle bir fiata takdim ede

memişti. 6 ıllindlrli motörü. frende 70 beygir 

kuvvetı. 2 metro 90 boyundak• kaidesi ve dört 

tekerleA'i üzerınde Duo - servo frenleri İle son

derece rahc1t ve fevkal.ide bir konfora maliktir 

Bu Studebakerln kiymetini takdir için tecrube 

11dlniz. 

............... Ltd:ı 
Poata kutu•u 489 

ISTANBUL 

.... 
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AMERİKAN KIZ KOLEJi 
Kayıt muamelAtt 17 ve 18 Eylıll saat 9-16 yı kadar 

dUbul ve ikmal lmtlbınlın: 

17 Eylıll Çarşamba Hat 9 1 2 dı Rlyaılyı 

17 • 
18 • 
18 • 
18 • 

.. • 14 • f<'ransızca 

Perşembe • 9 l /2 • lngiliıcc 

• 
• • 1'Urkçe 
" .. ·rarih, t:oğr .. fyı ve fdnun 

EvlAdının sıhhatini düşünen, her 
hangi bir rah~tsızhk •elıebile zail 
düşdüğQnü gören. bu münasebet! 
le kansız kalan, iitilıasız bulunan 
çocuklarına IAtif le7.zetli ve mü
kemmel bir kuvveı ilacı olan 

enoferratos 
vermelidir. Her ecıaa.rdt buh&n•r. 

.... Yerli :ı"I~alı 
Alpullu şeker fabrikasının 

ne ar:zuı:ı: nakii 

~a~itiye ve~alefi.g~en: 
. k k. · ·k· katr ·ıhşap olmak J emıyec.e 1 ve mez ur .ou,...ke evvelce talıp o an arın katı ıka-de bır atı' argır, l 1 "' d tı b 1 r 

.. .. k t d" oda iki sofa bir bal- rar esnasın a azır u unmadıkları ve başka ta ıp zul].ur ey-
uzere ~ç at a ye b

1
• tfa.k bir ta..,lık 1 ediği takdirde müzayededen çekilmiş addoluııacakları lüzumu ıkon bır hamam, ır mu ' ' ', ·ı· 1 . 

' . d .... bi dörtyüzotuz ıanounuı. 
çatı katını ve ır onum . n .. .. ----------
ar ın bahçeyıi havi yeni bır koşkun tama- z on g u 1 d k s h h t . m~. J.fustala Vehbi,. Tev_lik ve Doğan 1 a 1 a ve iÇ-

• Beylerle Behıce Hamm 

3896 Kuzguncukta eski ve yeni Arnavut ~~ t •ı m e"ı muavenet m em u kağında eski, 42 ve yeni, 44 nu~a:alı yuz r 
elli arşın arsa üzerinde ahşap ıki buçuk d 
katta biri sandık odası olmak .üzere altı 1 u g"' un an. 

Kapalı zarf usulilc munııkasaya l;nnul~n Ankara şehrine su ba
lesi ve projelerinin ihzarı için talip olan müteahhitlerin tckllllcri 
muvafık görulmedııiııdcıı yeniden m[inakarn ~artnamcı;iylc muka· 
veleııamesindc yapılan tadilAt ile yirmi gun mlıddctlc kapalı zarf 
usulilc tekrar rnünakıı.ıaya vaz edilmiştir. Taliplerin bu hususta 
evrakı görmek ve almak üzere DıhUiyc Vck.;\leti :\1ıi•te~ar; 1gına 
müracaatları ve yevmi ihale olan 29·9·930 rarihlnde saat on beşte 
Dahiliye \' eH.letindc mlıtc~ckkll ihale komiıyonuna müracaatlart 

oda iki, sofa, bir avlu, harap .bi~ mutfak, ' 
iki yüz arşın bahçeyi havi eskı bir ?an~ 1 
nin tamamı. Şahende Tevlike Leyla Nı- Zonguldak vilayeti muhase- Çarşamba günü saat ıs te ihale 

Adana Belediyesinden: 
Adana ~obrlne su isalc,ı için 35-.1: <ne müddetle imıivaı verilecekti·. 

Taliplerin ıearinievvelin iki.ine kadar Beledıyeyc müracaeıları lltn olunur. 

Vapurda mükemmel b 
orkestra ve cazhant mevcu 
tur. 

Trabzon birin 
postası 

(Reşitpa?&) vapuru 22 eri" 
Pazartesi 12 de Galata rıht 
rnından kalkarak lnebolu, ."n 

sun, Giresun, Trabı:on, Rizey 
gidecek ve dönü~tc Surmeıı 
Trabzon, Tirebolu. Cfreıun 
Ordu, Ünye, Samsun, lncbol 
Zongııldağa uğrayarak gek 
cektir. Hareket günu yük ka 
lıul olunmaz. 

Bozcaada posta~ 
(C~:LIBOLl:J vapuru 20 cyHı 
L'llmartesi 1 7 de idare nb 
tımından kalkarak Gelibolu 
Lapseki Çanakkale lmrnz Rozc 
adaya gidecek ve dönüşte 
Çanakkale l.Apselcl Gellboluya 
uğrayarak gelecektir. 

Antalya Postası 
(Ana lamı) vapuru 2 r l'yl!H 

pazar r 1 de Galata nbtımından 
kalkarak lzmır Külhlk Bodrum 
Rıdos Fethlre Finikd Antalyay 
gidecek vt dönüıt~ mezkı\r 
lskelelerlt birlikte, \mhfli 
Kalkan Dalyan \1armari; Kuş 

ada•ı Çanakkale Gdılıcılu\·a 
ujtrayarak gelecektir. 

SOÇETA ITAL YAN 
Dı SERVıST MARıTTIMI 

\tlıntid '"Pli 
ru ~ ı L) liıl çar 
şamlı3 (llurgaz 
Varııa. Kıı>tcııı.: 

Sulına, Ktlla, ve 
llıraİlc) ) c gldc

..:cktir. \frcıdit ı apuru 1!5 Ey 
liıl Per~enılıe , "apoJi, l:ırsilya 
ve C'cnova) y:ı gidecektir. 

ltalya v.ıpurıı ~'U Eylul SHlı 
(Sitnı:ır Lcı.ıııt ı·:k,prcs) uıa,•:ık 
Pir,-, Napoli, ,\lar<ilrn ı ~ Cı:no 
rn) ı a ~idcccktir · 

T~f,ilat için C:alatada merkez 
rıhtım hanında umumi acante
'inc müracaat Tel: Hcyoglu 
771 - 77'i. ı·e ya Ikyoğlıında 
Perapala,; altınd<1 .ıtta , ·asyo-
nal Turkiş turist nccnalye. 
Telefon Bcyrıglu .~5<19 ve ya 
Tokatlıyan liarşı.sında lıcynelmile 
yataklı V&i(un kumpanramıa 
Tel: Heyoğlu 2,1,ıu w yllhut 
lstanlııılda Enıinn.ıun 1: lzmir 
sokağında 8 :\unıar:ıda aı:cnte 
vekiline mıır:ı, .. ı ıt 

T. I l,tıııılıul 7~9 

l~isele.r n)uh:1}.ı t koınisyonıından: 

( "•ğıloğlun·ı• l.trnlıul kız or ı 
nıekt•bındo lıernrn ·ıhi ketif rnrtın 

hcak tam ırat 1e lnşatt 5. 10-'"30 
ıarihlne mıisadı[ p ııar gDnu su 
onalnda ilıak • icra kılınmak ıızre 
kap•lı zarrı, muııab ıya kon.1hnuı· 
tur. Şeralu anlAmık ıc keıifname 
gormck i.ıeyen talıplerın kııniSJôn 
kitabetİll\! tnU('ilC.:ladarı, 

lln ogl u- -l>-ı r-ıı-1<:-1 -, u""'l,..h _,.h.,,:lk'""'i-m~ll · 
!tinden: 

1862 
yire Hammlarla Mehmet Faik Bey bei hususiyesi için 1500 liralıkjediimek üze~e münakasaya çı-

4044 Fenerde Müftü hamamı K!tiphüsrev ma- bizmojenol ve SOO linılık amba- ı kar.lmıştır. Talip olanların şe
hallesinde eski, Acrçeşmc Kasapbaşı ve lajsız hastanelere m~sus N.e- raiti öğrenme)< üzere Vilayet, 
yeni. Acıçe me sokağında eski 13 mü- o~alvarsan ve 700 lıralık ~ı- Sı~lı~t .':~.. fçtimai muaven~t , 
!kerrer S3 ve yeni ss numaralı doksan dört nın ve Safr~nbol~ hastanesı ı- mudurlugune muracaatları ilan 
arşın ..u_s_~_gzçtfil~e k!r~ir üc _katta vedi .cin muktezı edvıye 22, 9/ 930 ı olt~ıur. 

O 1 Ş TA B 1 B ,------ -

RIDVAN HAKKI 

M. \!. \'ck.tleıı namın• Avukat 
1 lalis beıin ~chrtnımın le saray 
,neydanınja j,kerHJrr halıa ':inka~ındı 
9 numaralı ıekkcde mukim ı·e Tram 
vay şirketinde 7.'i ı. numarııfa mu• 
kıncı ı·aımrn ~tllm Suıcymın 
efendi ıleyhıne ikame ryledlğl ılı · 
cık J1vasını11 C.lrl muhıle:nc5inJc 
m..ıtnaıh·yhin clrcrm iknmetg;lhının 
mrchul lıulundu~ıı miıh~ıri tarı· 
fından ı<rile~ şerhJ n ınloşıtmasını 
binaen ilAnen ttlıl:gaı ı~ra;ına karar 
\ eril<rck ye11nı muhakeme 18-10· 
920 cumarte:;ı saat ıo.s talik kılın
mış olmı~l.ı vakıi 111czkOrJ1 hazır 
bulunmadığı t•kdirde giyabcn mu· 
1 akeme i~ra kılın&C•KI !Lbliğ mı
bmın• ~alm olmak Uzere ılAo 
olunu,. 

AyııRlı Pıı aj kö~csindc kuçuk P.ırma 1 Ianına 
--·~~ naklet~tlr. 
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BlN SÖZ 
BfR RESİM 

uiiaıim.11 ve ihtililsla mauun e·~n ha_,ıahane ve ıc,·lcffbane nıüdUrleri a in dün Ağırcezada 
ııı 91ıııte :ıelerlne l'aftaııdı ve tar .1f~11 tefkll edllemedltin4'1n mııltakeme başlla fUn keldı. 

., ugosl v a ı ralı o. uç çocugu vardır. Yukarıki resimler tty.ık çocuğun At merakını, ikinci 
•uğun Ara!Ja merakını gösterdiği rlbl, a,agıkilerde en kUçugu Agabeg!eri tarafı,:dan nasıl muhab
ıe sevildiğini gösteriyor. At üstilndekl çocuk Yugoslavya Krallıtını ı Vellahtıdır. 

.._. Arnavutk6yünde kagir çifte saraylard a ~ 

' L::~~~e Feyziafi liseleri ~~~;~ 
An• sınıfl ilk sınıfl•rı ve ayn tefkilAt dahlllnde kız ve erkek orta ve lise 
kısımları~ı muhtevidir. Asrın icap ettirdiği en mUtekAmll vesaia ve tet·. 
kllltı haizdir. Kaylt mue111eles&ne batlanmıştır.Kayl~ için mektebe veya 
lstanbulda Basiret hanında lktısat ,ırketine mUracaat e!filebllir. 
İstanbul cihetinden velecek Nehari talebe için Fatihten Bebeğ.:! kadar di ekt vesaiti 
nakliye işi ettirilecektir. Resmi karara tevfikan mektebim'.zde dlhi l te~ ·,rı vveldc 

•derslere başlanacıktır. Tel: lst. 2867 ·Bebek. 210 o --- -

ı • • Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 1 Lüks ipek kumaşların 

ı 1 

letafetini \1 
stiklal Lisesi ıazeıer ) •. 

Hiç beklenllmedlğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bileti 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TllllHE PIJ'N~~S~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

3 l)NCÜ KEŞiDE 11 'fEŞRİNİ 
EVVEL 1930 DADIR. 
BOyOk ikramiye 

40.000 Liradır 

..... -.. .... ......... 
...,.~.,, -

Guıcl rutıalır1nııın ' 
J>tk nır. ılr. dokulu 
kurne~larını tqkH eden 
tellcrın ıer:afcnne hay• 
ran olunuz , şDphc'Jı.ı 
bun.lan yık.lmü ıçin 
çok bUylllt dıU#ıt 
U.u.mdn 
Eı:ı oaı.Ot ıptklı tc:wn.ı$• 
lır Ll1 ıs ile bıll 
tchWı:c yıAan.ıbılır-Du 
Uk'tOl pWJırın pclı 
ç.bu.k huııWe ıcıırdıaı 
lıoyrnaAJı kopuk,""""" 
eter bJk brıkrnaz.. 
Pulı olarık htr tef9 
bOf bu tııtlık vUV •t 
kwna$ın r~nauıi w 
u:luu •'1• boımu.. ............. 

Dr. A. KUTIEL 
Muayenehane ve tedavi! elokt· 
rlkiye Jabratuvan. Karaköy 
Topçular cadde'! ll4 tL _A_N __ _ 

ispirto Ve ispirtolu içkiler inhisarı Osmanlı Bankasının Galata, 

d l d Yeni Cami ve Beyojtlu devairi 
Jmum mÜ Ür ÜğÜn en; muıevilerin Yılbaşı yortusu mil· 

. ,500,000 adet boş şişe ;~~cube~~:.ııey~~:~:a~k~~~ii salı 
Kapalı zari usıılilc 8 Te,rinısan• <)30. tarihinde bilm.ınakasıı Dr HQRHQRQNI 

nucakrır Talipkrin şartnameyi almak uzcre Ticaret ~ubcsine lleyoğla Mektep sokak No 3S 
.................... 

Ankara istasyonunun tevsii içlı, Elektirik fabrikasının önlndeki 
sahaaın tcs'vlyei tür~b ye&ire devam edUmektedtr. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Eskişehir aile mektebinin elbise ve kunduralaır kapalı zarfla 

miinakasaYa koQmu~tu~. \lünaka.;aya l 110 J<ı;l) çar~aıııba p;ünü 

oaat 1 oda i.ııhrada IJedct demir yolları idarc,inde yapılacaktır. 

. lünakasııy ı iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

tcnıin:ırlarını aynı ]{tinde saat 15,:10 a kadar ıııiinakasa komisyonu 
k~t pli~lne vermeler; l.1zınıdır. 

Talipler mu .. 1 1 asa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 

YC 1 laydarpa~a' 4 idıı c vcznch:r;ndcn tedarik cdı>lıilirler. 

* * * 
')c,Jcı dcmı ollarının 1 la ·darpa<a Garındakı büfe ile bahçe ve 

b:ıhl'e içinJcki bnıeriye ve gar dahilinde el aralıası ile satıj ve 1 Jay. 
d.ırpaşa limanı ::laki baraka tcvhiden ve J laydarpaı:ı iskelesinde 
kain köşk miınfcriden ve aleni mıız:ıyede ile üç sL~1c müddetle 
kir•ya verilecektir. 

:\hiza yede cylullin 25 inci Perşembe gdnu ı-aat l 5 de Haydar
paşada mezkur nıtıfcttişlik dairesinde yapılacaktır. MüzayedeyL i~
tira!.. etmek isıcyenlcr hu baptaki şartnameleri 1 laydarpaşa işletme 
mufcnı~ligi kaleminden tedarik edebilirler. Taliplerin bufe müşte
milatı ıçin iki yuz ve küjk için de J 2Ll lira teminat akçesini 

idareye teslim etmek şartile mezkur gün ve saa tte müzayedeye 
i~tirak cdcbilectklcri ilan olunur. 

* * * 
Aşa~ıda yazılı malzeme pazarlıkla sat.n alınacağından taliplerin 

22-9-30 pa7.artesi glinıi saat 9 dan 11,30 kadar isbati vücut etme
leri ve liaı vermeleri i!Aıı olunur. 

200 adet yorgan çar~afı "yerlı,, 2,00 ilA 2, ı 5 X 1,30 ilA 1 ,50 ı ~ ~ ~ 
n-o k """" .::.1 ,, yata ,, .,, ,, ,, ,, ı:: ~ > 

2<JO kiıçıik yastık yüzü ,, 0,85 X 0,4 l ilıl 0,42 ~ ·- ~ .: 
" M~ 

ı oo ,, Jıüylik ,, ,, ,, ı,oo x o,4 ı ila o,42 J :fi- 8 
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mahruti başlı amerikan 

,, ., 
,, 

,, ., " 
" " 

,, 
~ 

,, 
" 

kazancı mengenesi 300 

enterptör 6 amper 

mas kıp kovanı No. 2 

" " ,, 3 

" " 
,, 4 

~ " " 5 
,, 

" " 6 
,, 

" ,, 7 
m-m 

12 

1 • wılcu vaı:;oııu ıçin akümulatör tip G. O. 50 \'ll 
dcıarj kıy metinde ve 259 .amper 

J 00 

\!O 
100 

" hu~on 
f lızihl 6 amper 

,, 
,, ., 

15 
25 ,, 

25 ,, tt .,., 35 ,, 
100 ,, ,, .'iO ,, 

26 " ,, 60 " 
S Kg. örülmemiş kordamyant 5 m-m 

şlasında 

ı S Kg. rabıt için örme kurşun salmastra 10 m-m 

800 ,, goz ta~ı 

6 adcı alafranga abdesthane su hazineai 
2 m2 Selloit "otomobil perdeleri için,. numune gibi 

200 Kg. demir levha 0,5 X 1800 X 700 
ı 00 ,, ıı.astik manganez 

2 adet cibfnlik "yerli,, 
ıs Kg. matbaa hurufatı muhtelif puntoda 

ı O adet muşamba fırçası 
J koltuklu sandalye "yerli,, " . 112 Kg. na!talın 

30 adet pansuman makası 
80 ,, cerrah küveti porselen 

200 ,, marangoz kurşun kalemi 

so ,, çekme demir gaz boruıu somunu 1 p115 

ı; .,, pirinç rakor "yerli,, 88 m-m 

12 ,, havlu kaim . "yer il,, 
12 ,, tırnak fırçası 

4 ,, lstor "yeril,, ır;eniflilı: "l,20,. metreye kadar 

2 ,, llstik çizme . N<? 12 
0,95 m2 renkli bına camı kırmızı 500 X 500 m·m 

29 amper 

CUMA 
19 EYLÜL 93'.> 

' 

Gaziayıntapta yeni tesis olunan kıldın dogum evi . 

ler cunıarksi, pazar gunleri mubayaa kısmını müracaat etmelidı• 
Jcr. Pazıırh~a :ırzolunın malzemeden yerli olan :ık~am için iştirak 

edecek ta!iplcrin numunelerini beraber getirmeleri numunesiz 'u 

ku bulacak teklif atın kabul edilemlycceği ililn olunur. 

* * * 
170 ton adi ve 55,5 ton İsveç demirinin kapalı zarlla mtın ı 

kasası 3 ikinci Tqrin J 9:10 Pazartc>i günü "ıat 15 te Ankarı,'<ı 
IJcvlct Deııılryolları idaresinde yapılacaktır 

.\liinaka'a' a istirak edeceklerin teklif m 'ı.. up. ırını ve mL' l; 

kat tcmiıı:ıtla;ını ~' nı )!;tinde <aat 1 +..10 a kadar \lunakas:ı kl•ır· 
liıtine Yerıııclcri l~zııtıdır. 

Talipler mııııahasa ~artııamclcrinl \ıe~cr lirı nıuka 1ıilinde .\n· 

karada \'C 1 laydarpa~ada idare veznelerinden ttd.ırik edebilirler. 

Tahsildar isteniyor: 
Etibba Odası Reislikinden: 

Münhal bulunan Odamız ıahsildarlııtına ıı.Jip olanların vesaiki ile 
Eylülün 24 üncü çarşamba günü saat 10 da C•ğ•loııundı Sıhhat J\lıidür 
lüğü binasında Etibba OJa"na müracaatları ilAn olunur. -------

Evkaf tevazuu Mü~ürlü~un~en: 
Aksarayda \'ahde camii şerifi kırşısmdı muhıerilı: Çiftçiler camisi <at' 

im müzay•deye vaz edilerek eylOlün yirminci cumırıesi günü saat seklzd• 
mahallinde muzayede icra edilecel!lnden talip olanların yevm ve saati 
mezkl)rdı memuru mahsusuna müracaatları. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Muharrem lkyin J 9777 ikrar. numaralı deyn senedi mucibince EmniY•1 

Sındığ:ndan isıikraz eylediği mebl~g mukabilinde ~andık nlmına merhun 
bulunan ı·atihte dUlgerzade mahalles inde nalbant sakağında eski 18 yeni 8 
numardı müfrez bir dükkAnın tamamı ,vadesi hitamında borcun ödenm•· 
mesi basebilc müzayedeye çıkarılarak ( bin yüz elli lira) bedel mukabllind• 
müşterisi namına kat'I kararı çekilmif ve mumaileyhln istikraz esnasınd• 
tayin eyledlli kın un! ikametglhında bulun 1mıdığı ve hali hazır lkımctgl 
hının meçhul bulunduğu blttaoki'< anlışı 1 mıf olduğundan üç gün zarfınd• 
borç temamen ödenmedili takdirde mezkur dükkftnın müşterisi namın• 
kıt'i ferağ muamelesinin icra kılınacağı ilin olunur. _.-

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Muharrem Beyin 197?9 ikraz numaralı dcyn 5enedi mucibince Emniyet 

sandığından istikraz eylediği meblAğ mukabillnde Sandık namına mcrhU~ 
bulunen l'atihte Dülgerzıde mahallesinde Nalbant sokaıındı csk

1 •20 ve yeni ı .5 numaralı müfrez bir dükklnın tama•ı vadesi hitamı nd 
1 borcun öd•nmemesi haseblle mUzıyedeye çıkorı larak llın yüz Ura beb; 

mulı:ablllnde mütterisi namını kıt'! koran çekllmi~ \it istikraz esna"". 1 

borçlunun t•yin eyledlğl ikımetclhına tebligat ifası için gönderilen il~ 
günlük son ihbarname zahnnı mahıllcıi heyeri lhtlyarlyuince yazılın rnef. 
rubanın borçlu Mumaileyh Muharrem Beyin kanuni ikametgAhındı bulu 
namadığı ,.e hali hııır adruinln meçhul olduğu anlaşılmış oldugnn~;,~ · 
ilin tarihinden itibaren üç giln zarfında bnrç tamamen ödenmediği ıak • 
de mezkur dıikklnın müşterisi namını kıt'I ferağ muamelesinin icra kılın• 
cağı illn olunur. --

SATILIK lö'K ENKAZ! . 
Emniyet sandığı müdürlüğünde~: 

Zekiye Hanımın Emniyet Sandıtından istikraz eylediği meblağ mu~ .. 
bilinde Sandık namına merhun bulunan Reylerbeyindo Küplüce m:;s 4.+. 
ıtnde Şemsi bey ve Çamlıca ıoka;tında ı~k 44,48, 44,46 5.J.44, 44. ~ı,ş•P 
48 ve cedit 30·1, 122, lllll ve 97 numaralı bir katı kdrı;ır ilç katı ıııı 

1 k b. ham• olmak üzere dörı kıt'O kırk sekiz oda, ttç ;ofa, bir mut ı , ve ır j9 

müştemll köşkün enkııı (on beş, gün müddetle satılığa çıkar'.lmış ~~uP 
ıylal 930 tarihine milsıdll paıartesi günü saaı on beşte kıymeıını bu JaflP 

• d il oJın bılde kat'! ihalesinin terası mukarrer bulunmuş oldQ~un an ta P ıeri 
d e•lem• mezk6r günde saat on beşe kadar sandık i ıresine müracaat , 

ilAn olunur. 


