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NUSHASI 6 KURUŞTUR 

Yugoslavya' da ne- 1 

ler oldu? 
Siirt meb'usu: MAHMUT 

Yugoslavyada olup biten 
§eyler her millet için meraklı 
bir t~kik ve ibret mevzuudur. 
F:ski Sırp kırallığı, eğer bu in
~ılföbı yapmasaydı, · memleket 
IJikısam tehlikesile karşılaşa
Cak mı idi?. ·Böy.le ıbir neticeyi 
kat'l olarak kestirmek, kiı:rıse
ltjn karı değildir. Bununla be
raber; bugün memleket da1hilin 
de umumi kanaat; bilhassa po
litika fötiraslarından uzak olan 
Ve sükUn ve mesaiyi seven va
tandaşlar bu yeni ida1'eden 
tııeınnun görünüyorlar. 

--- ...... ~· ........ =" .............. ~-.. ' 
Ba•m..ıa-rırıı Si~ •eb-.•-. m:.&-..uT 

2 nci sahifed e : 
J- Haftalık slyast lcn1AI 
2 - Tarihi tefrika~ Su ltanhamiı 
3 - Harici ve son habe rler 

3 llncü sahifede: 
l - Veci tahrir mu sakkafat 

yakında baş.Jıyor 
2- SelA.mi ve Zlya,·I öldür en 

Sbrl i d ::ınıd:ım ,;urtul<lu 

4 üncü sahif.:dc: 
1- fe le k 2 l' cına':'n ltaya\ J 

2- l li k c!iı ye 4 Ro nlan 

5 nci sahifede: 
Sl nenH• ~l e n;---

Her idare şeklinin fayda ve 
lllahxurlu cepheleri vardır. Mu
lıakıkak ki mutlak idaselerin ve 

' daha yeni ifadesile diktatöra-
lann her çeşidi fenadır. 

Reisicümhur Hz. bugün .. gidiyorlar •• 
Büyük Reisimiz gençliğe hitaplarında diyorlar ki: 

Fa<kat eğer bu idare şekli 
ll)üş:kül ve •karışık anlarında, 
lllemieıketi anarşiden kurtara
Cak onu hün:iyet ve demokra
siy~ götürecek bir merhale ve 
hir vasıta olarak kullanılabilir
se, muvakkat bir zaman iı;in, 
faydalı olalıiair, t tal yada Muso
lininin fa~st tecrübe5i böyle ol
du. Acaba Yugoslavya kıralt 
~ksandc'da vakti geıldiği za
tnan tarihte ~eli:p geçen bir çok 
hükümdarlar gibi mutlAk ikti
darını asıl sahi:bi olan millete 
kendiliğinden teıkrar verecek 

" Halka, Cümhuriyeti, onun icabatını. yüksek sesle anlatınız; prensiplerini sevdiriniz, onu kalplere yerleştirmek için hiç 

bir fırsab ihmal etmeyiniz. Yolunda çalışbğımız büyük mefkureyi bir fikir halinden bir his haline geçirmelisiniz!,, 

-C-ev-ap-, Istonbul futbol şampiyo· 
nası maçları başlayor 

ıtıidir?. 
Bu ihtimal henüz varit de

~ildir. Umumi ha~bin neticesin 
de tahammülünün değil, f~kat 
hayalinin de erişemiyeceği bir 
:'\isat iktisap eden Yugoslavya 
1~in tarihi muıkadderatın neler 
Sakladığını kimse bilemez,. Kı
ta\· dahili lsliı!hat ve inıkılap yo
lu Üzerinde inat ve \srar ile yü
rüyor: Gecen eylill ayında mil
li mefahirden sayılan, m illi ıbay 
"ı kları Karacorci makberesirte 

\ndükt en ve yeni Yugoslav
, bayrağını ihdas ett~~te~ son 

yeni tecrübelere gJJrıştı , Ef
':an umumiyeyi, bir gün avdeti 
ıazurı olan meşriıti idareye ha
~ırlamağı düşündü. Evvelce bü 
tiin te:;;.ki!atı ilga edilmiş olan 
Siyasi fıııkalann bir daha uyan
~aık ve dirilmek ümidini kır
ltıak icin muhtelif fırkaların 
liiesa;ından mürekkep olan ika
lıine azasına bir beyanname ter 
tip etürdi. Efkan umuıniyeye 
İlan edilen bu beyaniıamec!e aır
hk eski fırkaların avdetleri mev 
~uu bahsolanııyacağınr ve ara
larında tam ıbir ittihat ve fiıkir 
birliği mevcut olduğunu, dai
tııa beraber çalışmak kararında 

• bulunduklarını söyletti. Beyan-

Hamiller Zekai B. 
vasıtasile 

cevap verdiler 
. --ismet Paşanın riyase-

tindeki içtimada 
bu cevap görüşilldü 
ANKARA, 18 (Telefon)

Dün İsmet Paşanın kö§kün
dc .ıktedilen içtima sabahın 

;;,30 una kadar devam etmit 
tir. 
Öğrendiğime göre Türkiye 

Dayinler veki'li Zekai Bey 
vasıtasile Düyunu umumiye 
meclisinin gönderdiği cevap 

içtimada müzakere edilmiş, 
mevzular meyanındadır. 

Gazi Hz . Tnrkocağında oeaklılar aeaıındu.. . f ransız sefirinin ziyareti 

Büyük Reisimiz dün Vilayet, Belediye, Fr~:~:r:~f~~ \,~~:!ı0~~ri-ci
Fırka ve Türkocağını ziyaret ettiler.. · . ..;;..~:_r::_k!~i__.m~:"--~!~_k R_ü't_ü s_.i zi-

H. Fırkası ~~~~~~~-~~~~~~~~ 

Gazi Hz. Türkocağında Türk gençliğine bir hjtabe irat ve 
münevver gençliğin vazifelerini bir defa daha teyit ettiler .. Umumi kongre 25K. 

Sanide toplanacak 1\anıenin neşri, efkarı umumiye Gazi Hz. dün refakatlerinde ıçük olduğunu 'SÖylemiştir. 
<le, kiralrn yeni bir fırka te§kil Dahiliye vekili Şükrü Kaya, ki Bir digcri de verilen bir evin 
etmek niyetinde olduğu kanaa- tibi umumi Tevfik, seryaver nısfının bilahare istirdat edildi Gazi Hz. kongrede mü· 
tini verdi.. Filıhaıkika muhtelif Rusuhi, Gazi Ayıntap meb'usu 1 ğin söylemiştir.Nısfı digeri Da- him bir nutuk söyleyecek 
fırkalaıra mensup bir çok rical, Kılıı; Ali Beyler olduğu halde ~iliyenin emrile başkasına tef- ANKARA 

18 
(T 

1 
f ) _ 

t't1em!eketin her tarafına daiıl- saat ikiyi çeyrek geçe saraydan fız olunmuş.. ' , • e e on 
<lı. Bu zevat, esiki fırkaların ar- çıkmışlar ve kolordu kuman- Biri de hakkının tamamile hC. 1;1.tlfır~ası teş~Ja:ınak me~~r 
tr•- ı"hya edilemiyeceg"ini ha~ka danlığını teşrif etmişlerdir. verı'lm d""' • 'dd' etm" . eye enn mesaı en ço mus~ " K ) d ku d nl w d e ıgını ı ıa ış ıse . . ah d 'l 'l k d" anıatarak, yeni teşekkül için fi- 0 or u man a ıgm a de verildiği ve daha fazla istedi nur hır s . a a 1 en eme te ~r. 
llh:leri hazrrlamağa başladılar. Müşarünileh Hz. kolorduda ği anlaşılmıştır. Şikayetlerin Memleketın_ her tarafı~da bıl~ 
liu hazıırlıklar esnasında (Yu- Şükrü Naili Pş. ve eııkaru aske- pek varit olmadığı görülmekle hassa gençlık fırkaya. gırmek ı-
goslavya) isminde siyasi bir fır riyemiz tarafından kar.şılanmış beraber Reisicilınhur Hz. bir ke (D::!!!!;.. 6~:. s:fıfede) 
kanın vücude getirileceği ve lardır. re daha tetkikini alakadarlara 
gençliği hazırlamak için de Reisicümhur Hz. burada on emir buyurmuşlardır. 
(Genç Yugoslavya) namında dakika kadar kalmışlar ve ku- Bir ermeni kadını da evinin 
terbiyevi bir teşekkülün pnogra mandanlık erkaru ile askeri has firari olmadığı fıalde alındığını 
tnı ihzar edilmekte olduğu ıha- bühallerde bulunmuşlardır, beyan ve iadesini istemiştir, Ankarada çok feci 
herieri, ortaya atıldı, Bu fikir Vilayette Halbuki mesele esasen kadnın 
etrafında Hırvatistan, Sloven- Gazi Hz, kolordudan müfara evvelce vaki olan müracaatı ü- bir hadise oldu 
l'a. Dalmaçya, ve Bosna Her- kat buyurduktan sonra saat on zerine nazarı dikıkate alınmıştir, Bı"r 

0 
•• 
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Sekte yapılan propağandalar Ü- beşi çeyrek geçe vilayeti teş- karar verilir ise iade edilecek- Ve UÇ 
11ıit olunan neticeyi vermiş ve rif etmişlerdir. Reisicümhur tir. Hülasa esaslı bir şikayet 1 

(Devami 6-ci sahifede) Hz, nin muvasalatları üzerine vaki olmamakla beraber Gazi yara 1 Var 
~· • • • hükumet konağına Riyaseticüm Hz, hepsini alaka ile_ dinlemiş- -Üç aylıklar hangi . hur bayrağı çekilmiştir. ıerdir, Tüyler ürpertici tafsila-

• • Hükfımet konağı . kapısında l b · d" günlerde verılıyor . ,resmi selam ifa olupmuş .ve vali Gazi Hz. be ediyede nı n~şre ıyoruz 
Ü • d · Muhiddin, ıı:ıuav.ini Fazlı Bey- Gazi Hz. bilahare vilayetten ANKARA, 18 (Telefonla) -

ııl ç .. aylık maa~Jar a~gı a ya- ler tarafından istikbal olunmuş .müfarakat ve belediyeyi teşrif İstanbulda Dolap dere. Kemer 
1 gunlerde verılecektır: tur. buyurmuşlardır. Dün şehir mec altı, Tatavla, Ankarda Debağ-

Hanımlara . Gazi Hz. -viliiyet_makamı oda lisi içtima günü olduğundan hane Bent deresi. cinayetlere 
~~ K. Evvel Cumartes~ sına gelınişler on ·dakjka, _kadar Müşarünileh Hz. doğruca içti- sahne olmakla maruf mahalle-
( ,, ,, Pazartesı Muhiddin Bey ile görüşmüşler 

0 
. H C H F kez . f ;na salonunu teşrif etmişler ve ler haline geldi. Bugün öğleden 

4 ,, ,, Çarşamba !dir. Bn esnada vilayetin vaziye- I uzı z. '. k · k · meı 1111
•

11 
' müzakereyi istima buyurmuşlar sonra 2 de Debağhane cadde5iıt 

27 ,, ,, Cumartesi ti umumiyesi haltkmda izahat . . . çı ar _eıı . dır, nin arka taraflarında güneş 
Erkeklere aldıkları tah.min o!İınuy~r. kıp, ıçın gelen mubadıl ve mu- Aza ayağa kalkarak büyük re görmeyen çamurlu ve dar bir so 

;
3
1 K. Evvel Pazar Vilbette qa.zi H.z. ne kahve hac.rl~r karşılaşı~uştır. , isi hürmetle ve şiddetle alkış- kakta Bulga.ristanlı Madam Lu 

,. ,, Salı ikram olunmuştur. Gazı Hazretlerı bunl~r~a ala- !arla selamladılar. Müzakeratın banın pansıyonunda meraklı 
<s ,, ,, Perşembe Muhacirlerin nı6ruzatı kadar olmuşlar, <lertlennı sor- ruznamesi evsafını murakabesi safhalar arzeden bir vak'a hadis 
28 ,, ,, Pazar Gazi Hazretleri valinin oda- muşlardır. ve sıhhi muayenesi idi. Makam oldu. Madam Luba, büyükçe 
, Tevziat çetveli 8 inci sahi- sından çıktığı vakit koridorda Bir muhacir, evvela ev alama namına sıhhiye müdürü Neşet bir evin birinci katını kiralamış, 
' · · · a ·ıı· tlı ;;,mı sonra alr'lr'Yım; fakat kü- (Devamı altıncı sahifede) (Dpvamı fö-ci .~ahi/ede) 

Dehşeti 

Anadolu Süleymaniye ile, Fener Vefa ile 
Galatasaray Beşiktaşla çarpışacak 

F enerbahçe Galatasaray, 
lan ne halde 

Beşiktaş Vefa takım
bulunuyorlar 

Beşikıaş kaptanı 

Hllsnü 
Galatasaray kapıanı 

Nihat 
t"! nerbahçe kaptan 

Zıkl 

Bugün Taksim Stadyomunda 
birinci kümeye mensup altı ta
knn yekdiğerile, bu sene ilk de
fa olarak, karşılaşacaklardır. 

Her birinin bu günkü vaziyeti 
hakkında türlü türlü fikirler1 
mülahazalar yürütülmektedir. 

(Devami 7 nci aahifede) 

FIKRA 
Falih RIFKI 

iSTiRHAM tün süprilntiJ ve kirleri de te-
Yarın yeni bir yol tuttu; Mek mizlemiş olarak gider. 

ke dilencisi gibi, yayJk ve yay- Şimdi bir haber versem kim 
ı • n ağız: bilir ne kadar kızacaklar, içleri 

- Paşa Hazretleri, Jfitlen çe nin yandığını hissedecekler . 
ki/iniz. Halk FJrkası hükumeti hiç ol-

- Hükumette ısrar buyurma mazsa, en aşağı beş sene daha 
yınız, paşa hazretleri.. iktidarda kalacaktır, Çünkü mu 

- Feragat edin, efendimiz... hale/et memlekete isbat etmiş
Fethi Bey kenara, Arif Oruç tir kJ, Halk Fırkası. lı_ük.iim~.ti1!. 

sıygaya çekildi; ismet Paşa ye den ba~ka ~e da~~ ı~ı bır huku 
rindedir. Atasözü: Sel gider, met mumkun degıldır, 
kum kalır, - Ah biraz çekilseniz, paııa 

Sel boşu boşuna da gitmez; hazretleri,. 
kumun üstündeki ve içindeki bü (Devami 6-ci sahifede) 

Dün lstan/Jııl Kız orta mtktebinde verilen M/llf iklısııt ve 
tasorruf milsamertsindt-

Vazısı iç sahifemizde 
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1 a amit 1 HARiCİ H BERLER •• 
Tahsin Paşanı11 11 cı l ı r11 tı..(llill ... ,.: ... -=.-:~ ispanyada hükumetin 

1
vaziyeti lngiltere ve Hindista 

o: 116 (Terc:Ume ve lktlb•• 
h•kkf m•hluzdur.) 

Yıldız suikasti tahkikatı 
Cümhuriyet isteyenlerin tertip ettiği askeri ısyan 

fakat müşkilat tamamen zail olmadı 
bastırıldı 

• M. Mac Donald Hint 
ziyafetinde neler 

Mehracesinin 
söv!edi? 

ne netice verdi? Parlamento 1 Ecnebi matbuah l Fransada LONDRA, 18 A. A. - Al
war mehracesi tarafından culu
sunun yirmi yedinci yıldönümü 
münasebetile verilen bir ziyafet 
te bir nutuk söyleyen M. Mac 
Donald, İngiliz parlimentosu
nun Hindistana hüsnü isitmal 
edebileceği hukuk ve imtiyaza
tın kaffesini vermeğe hazır oldu 
ğunu beyan ettikten sonra, ka
nunu esasilerin filozoflar tara-

fmdan değil, belki kendi rneın· 
leketlerinin bütün ihityaçlarıoı 
senelerce tetkik etmiş olan du· 
rendiş hükumet adamları tara· 
fından vücude getirilmiş oldu· 
ğunu ilave etmiştir. Alwar melı 
racesi, cevabında Hindistanııı 

istediği yegane şeyİngilterenin 
muaveneti ile kendi kendini ida· 
re etmek olduğunu söylemiştir. 

T ka 1 1 d Şubatta açılabile-o t ıyan ote i mü irinin zevcesi ma- k . ? 

dam Mersina da celp ve isticvap edildi. lspany~~ Be!!1:;::r kabine-
gayri bir lisan bilmediğini işit-ı · si bir çok müşki!ata göğüs ger-
tiğinden görüşmediğini fakat mek mecburiyetindedir. Son 
hane sahibesi Madam Jak Mer günlerde gelen telgraflar bu 
sineden rivayeten merkum Al-
ıonsun yanına muhtelif zaman- müşkilatı göstermeğe kafidir. 

Bilhassa memleketin bir kısmın 
!arda orta boylu, esmer benizli, 
az karabıyıkh bir şahıs gelip 0 da baş gösteren ısyan hareketi 
dayı kilitliyerek ınahremane ko hükumetin uğraşrnağa mecbur 
nuştuklarını ifade. etmiş ve olduğu en çetin işlerdendir. 
mezbure Madam Mersineden Filhakika gelen te1egraf ha-
istifsar etmesile ismini hatır- v.:'.: 

1 
berleri hükumetin ısyanı bastır 

lıyamadığı bir kimsenin kartile mağa muvaffak olduğunu gös-
1Alfonsun kendisine müracaat Af(/aş Kapudan- Styis i'ervant teriyor. Lakin hükumetin asa-
ile _bir oda tuttuğunu ve hüviye-[ yan Frangfilyan yış ve sükunu iade hususunda 
tını usulen merkumdan sual e- geç kalmaması ne kadar tabi? 
dip anası! Romanyalı ise de de sakine tebea;:ı ~~aniyeden görülürse görülsün hükumetin 
şimdi 1 talyalı olduğunu ve pasa Matnıa~el Man ~ıntı Paska- bundan sonra karşısına dikilen 
portunda isminin Aristidi diye lm malumatı~a muraca~at olun mü·kilatrn az olmadığını da ka
yazıldığını ve komisyonculukla duk_t~ mumaıl~yha .dahı yukar- bul etmek o kadar anlasılması 
iştigal 7ylediğini ve Lale soka <lakı ıfadatı rnueyyıt beyanat- kolay bir seydir. Bereng~er hü
gında bır haneden buraya taşın ta ~ul':111muş~ur. Beyoglunda kumeti ısyanr bastırarak asa ·
dığını ve Kalyoncukulluğunda Peşkırcı sokagında İtalyalı Ma .. d d b'l' B l d'J yı 

· · d" · · d kl dam 1ak M · k. 1 k şı ıa e e e ı ır. a ıse ı en ıs-
polısleı;-ın k~n ısın~ tanı ı arı-1 d d hersınandın "kır.akı. o- yan hareketinin cümhuriyet is-
nı ve fılhakika polıslerden sor-

1 
asın a zu ur e en ı ı ıtap 

du<Tunda iyi adam dediklerini, Fransızca muharrer ve matbu 
,, b" ve arasıra iki üç gece dışarda. ır es~r olup tercüme ettirildik 

kalıp eve gelmediğini ve bu ha te münderecatınm anarsistliğe l 
!inden şüphelenerek polisler- mütedair bir takım rnebahisi ı 
den sorrnağa mecbur kalmış iJe rnuzırreden ibaret olduğu anla
de belki umumhaneye gitmiş- ~ı!rnıştır. 
tir de onun için eve gelmiyor 
demeleri üzerine süphesi zail Lastik tekerlekli 
olup lakin hadiseden bir gü 1 ev arabanın esrarı 

Osmanlı borç
ları etrafında 
Berliner Bolrson Kurier na

mındaki mali ve iktısadi Alman 
gazetesinin Ankara muhabirin
den aldığını söyliyerek yazdığı 
habere göre Düyunn umumiye 
meclisi Paris mukavelesi muci
bince tediye edilmesi lazım ge
len taksitin üçte ikisinin tediye
sinin iki sene müddetle tecilini 
kabul edeceği söylenmektedir. 
Mezkilr gazete buna mukabil 
Düyunu umumiye meclisinin şu 
nu talep ettiğini yazıyor: 

"Türk hükumetinin bu müd 
det bittikten sonra Türk hüku
metinin eski Osmanlı borcların
danhissesine düşenmiktar; tema 
mile tediye etmeği taahhü~ et -
mesi isetnmektedir. Türk hüku 
metinin bunun redtledecegi söy
lenmektedir. Hamiller T irk hü
kumetile meseleyi <lo ıtane bir 
surette halletmek için hükilmct 
!erinin müzakereye g'.ri~mesini 
istemişlerdir. 

--~---
İngiliz intihap kanu

nunda tadilat 
LONDRA, 18 A.A. - Ame

le fırkasının icra komitesi inti
hap kanununda yapılacak tadi
latı tasvip etmiştir. Bu ıslaha
tın başlıcaları şunlardır: İnti
hap masraflarının tenzili, her 

Hariciye nazırına 
h.. ' ucum .... 

PARİS, 17 A. A. - Nazır
larla müsteşarlar, hariciye neza 
retinde Başvekilin riyasetinde 
toplanmışlar ve yarın sabah 
meclislerde okunacak hükumet 
beyannamesinin metnini karar
laştırmışlardır. 

PARİS, 18 A.A. - Cümhu
riyetperver ticaret ve sanayi ko 
mitesinin çekmiş olduğu ziya
fette bir nutuk irat eden M. Bri
and, maruz kaldığı tecavüzlere 
rağmen rnevkıini muhafaza ede 
ceğini beyanetmiştir. Mumaile
yh, takip etmekte olduğu ~iya
setin memleke~te ekseriyetin 
tasvibine mazhar olduğunu be
yan ettikten sonra Fransanın 
sulhperverliğinden bahsetmiş 
memleketin emnüselameti için 
sarfetmiş olduğu mesaıyı ve 
harp esnasındaki faalivetini ha
tırlatmış v,. Paris mis;kının mü 
essiriyeti ile Cemiyeti Akvamın 
manevi kuvveti hakkında bir 
takım sitayişlerde bulunmuştur. 

Fransız kabinesinin 
beyannamesi 

Noel münasebetile M. 
Mübadele kapalı 

İSTANBUL 18 A.A. - Muh 
telit mübadele komisyonu ta
rafından tebliğ edilmiştir: 

NOEL ve yeni sene yortuları 
münasebetile İstanbul'da Mis 
sokağında kain bulunan Muhte
lit mübadele tali komisyonunun 
23 Kanunuevvel 1930 ve 2 Ka
nunusani 193 l ve keza 6 ve 7 
Kanunusani 1931 tarihlerinde j 
kapalı bulunacağı beyan olunur. 
Maamafih, sıra numaralarının 
hazırlanmış vesikaların ve her 
nevi malumatın itası için 5, 6, 
7 ve 8 mıma·3lı büroların 27, 
299 ve 30 Kanu.mevvel tarihle
rinde saat 10 ile 1 arasında aç;i< 
bulundurulması tahtı karara a
lınmıştır. 

Üzüm ve incir satışları 

Kuponlar 
lngiliz Fransız da
yinleri hareketleri· 
ni tacil ed~cekler 

M. Doklozyer M. \ay/ 

vel merkum Alfons, yahut ma- O tarihte İstanbulda lastik 
h~t. Aristidi gelerek "~tinaya tekerlekli araba pek az idi ba
gıdıyo~um orad~n P,'.l~ıse o~a- zı maruf zevat tarafından getir
dan Vıyanaya gıdecegım,, dıye tilmis ve adetleri malilm ve 
rek e~yasını '.'-1ıp gitmiş ve l:'al mahdut bulunmus idi. Bahusus 
nız hır ka~ ~ıtap bırakmış ıse bu cinayet arabas~ın ıastikle
de m~urı~ zab~a . tarafından ri dört köşeli ve içi başkaları 
alındıgıru soylemıştır. gibi hava ile dolu olmayıp ba-

ı hangi bir fırka programının di-

PARİS, 18 A.A. - Vekiller 
meclisi, bugün öğleden sonra 
meb'usan ve ayan meclislerinde 
okunacak olan beyannamenin 
metcini tasvip ettikten sonra, 
dahili ve harici vaziyeti tetkik 
ve tezekkür etmiştir. 

İZMİR, 18 A. A. - Bugün 
29 kuruştan 51 kuruşa kadar 
223 çuval üzüm ve 6 kuruştan 
40 kuruşa kadar 1180 çuval in
cir ve 2 kuruş 30 paradan 5 bu
çuk kuruşa kadar 167 çuval 
hurda satılmıştır. 

ANKARA, 18 - İtalyan vt 
Alman dayinlerile ayrıca müıll 
kereye girişeceğimiz haberi uıe 
rine Fransız, İngiliz dayinle.1 

vekillerinin hareketlerini tacı! 
etmekte oldukları anlaşılmakt~ 
dır. 

l 
1 ger bilcümle fırkalar tarafından 
neşir ve ilanı, otomobillerin yal 

1 nız hastalar için istimali, darül-
1 fünun tahsilini görmüş olanla

~ l rın iki reye malik olmaları usu-

lngiliz parlementosunda 
LONDRA, 17 A.A. - Avam 

kamarası, boya yapılan madde
ler ve boyalar hakkındaki kanu 
nun meriyet müddetinin temdi 

izmirde intihap tahkikatı 
İZMİR, 18 - Şehrimiz bele 

diye azalan intihabatına fesat 
karıştınldığı iddiası üzerine dün 
den itibaren mülkiye müfettişi 
Tevfik Bey tarafından tahkika
ta başlanmış ve karantina san
dığı başında bulunan birkaç ef. 
dinin ifadesine müracaat edil
miştir. İfadelerden sonra rey 
puslaları tetkik olunacaktır. 

Tokatlıyan oteli müdürü İtal sit bir şekilde idiğinden sühu
yalı Müsyü Jak Cenyonun zev- letle bulunması mümkün görü
ı;esi Midillili Madam Jak Mer- nüyordu ve filhakika da kolay
sina bilcelp istizah olundukta: lıkla bulunabilmiştir. 

~ .._;,.. lünün kaldırılmasıdır. Osmanlı borçları hakkında 
Başvekaletc;e yaptırılmakta o
lan esası. tetkikat henüz bitntı 
miştir. 

Cenera/ Berenguer 
Bundan bir sene mukaddem Bitmedi 
Tıbbiye mektebi talebesinden teyenler tarafından tertip edil-
Manolaki Efendi isminde biri Semplon ekspresinde miş, askeri bir ihtilal olduğu an 
tebdili hava zrmmında İstanbu- la~ılıyordu. ı.syan baştrrıl~a.k 
la gelerek mezkur on iki numa kıymetli gerdanlık 

1 

al~k~dar zabıt~er kurşuna dızıl-
ra!ı haneden bir oda tutmuş ve calındı mıştır: Bu v~zıyetle ısyarun bas 
merkum orada bulunduğu müd . , tırıldıgına şuphe kalmıyo:-. Fa-
detçe tüysüz ve kadın gibi ince Parıs ten ~stanb~la gelen. eks kat eğer vaziyete bu suretle ha-
sesli, uzunca boylu, Alfons adlı ~reste A~erık~lı Mıster ~K~ng) kim olan hükumet bundan bilis
bir şahsın arasıra gelip görüş- ın zevcesıne aıt kıymetlı hır el tifade memlekette şahsi bir ida
tüklerini ve sonradan merku- mas gerdanlık kaybolmuştur. re tesisi cihetine giderse o za
mun da kiracı olarak geldiğini Madaın (King) bunun kıymeti rna•1 İspanyada bugün darma
ve bunun yanına haftada bir iki (30) bin liradan aşağı olmadığı dağınık görülen muhalefet kuv 
defa orta boylu az siyah bıyık· nı söyliiyor. vetlerinin bir araya gelerek bu 
l~, ~ara gözlü ad~ta b.~r.~n 5ene Madam (King) hırsızlığın şahsi hükumete karşı koyabil-
1~ ~ır adamın gelıp goruştukle~ ancak (Niş') te, Sırp arazisinde meleri ihtimali vardır. Bu ise 
rını ve Al~onsun bazı. ~ecelerı farkına varabilmiş, ora zabıtası memleket için yen'den bir sar
gelmernesınden seb~bı?ı sor~u- nı haberdar etmiştir. Ayrıca İs- sıntı teskil edecektir. Bir sene 
gPnda Tadr~_?.y~ya gıttıml L<l7

1
e tanbul Polis rnüdiriyetine de mü evveline gelineyc kadar Primo 

cevap ver ıgını ve evve ce a c · 1 d"' R' h • ·a · ı 
sokağında bir hanede ikamet :a.caat ederek tı;rt~bat a ınrnası o ı veranın şa .sı ı <'.resı a tI 
eylediği halde hane sahiplerine ıçı~ ~aber v~rıı:ıştır. !stanbul bucuk sene sürmüştü.O sahsi i
clanldığmdan çıktığını ve hadı- pol~sı, Emnıyetı ~mumıye v~sı- dare yıkıldıktan sonra memleke 
seden bir hafta mukaddem A- tasıle Vıyanadaki Beynelmılel tin idaresini ele alanBcrenguer 
tinaya gidiyorum, oradan Mar- zabıta bi.iro.sı.ı~u vaziyetten ha- hükumeti tabiihale avdet icin iş 
silya ve Viyanaya gideceğim berdar etmıştır. Hırsızlık gece- başına gelmiştir. Bir seneye ya-
ı::özlerile bir açık araba getirip leyin yapılrnrştır. kın bir zamandanberi iş başında 
iki çantadan ibaret eşyasını ala- - bulunan Berenguer hükumeti 
rak ayrıldığını ve bir daha ~ö- Sadullah B. iyileşti umumi intihaba~ı yaptıracak, 
rünmediğini söylemiş ve oda- Bir kaç gündür hasta bulu- senelerdenberi kapalı du-an pıır 
sında zuhur eden kitapların da nan seyrisefain umum müdürü Iarnentoyu actıracaktı. Bunla
irede irae edilen kitaplar oldu- Sadullah B. iyileşmiştir. rm henüz hiÇ biri yapılmadı. 
{!"unu ifade eylemiştir. Sadullah B. tetkik seyahatin Par15mento'nun aı.;ılması onu-
Beyoğlunda Tarlabaşında La de Gazi Hz. ne refakat edecek- müzdeki şubata kaldı. Daha şu-

le sokağında 13 numaralı hane- tir. bata vakıt vardır. E?,er o zı>ma-

Amerikada buhran 
NEVYORK, 1 7 A.A. - Bu- dini istiyen lortlar tarafından 

gün 10 tanesi Argansas'ta ol- verilen takrir hilafına olarak bu 
mak üzere yeniden 17 bankanın kanunun müddeti bittikten son 
k:mıııı, 1ı<Y1 h:ohPr vı-ri 1m .. kt('-iir ra tatbik mevkiinden kaldırıl-

" ,, . masına dair hükumet taraftarı 
na kadar gene Cortes ıneclıs fırkalar tarafından verilen tak
l~rinin aç'.l~asını .ı:_eçiktirecek riri 238 muhalif reye karşı, 244 
hır karar ıttıhaz edılırse ne ola- j revlc kabul etmiştir. Binaenle
cak ... ? yh, bu kanun layrhası lortlar 
MADRİT, 18 A.A.- Meınle- kamarasına iade edielcektir. 

k~tte sükun hüküm. sürn:ekte- Lortlar kamarasının bu layıha 
dır. Kıral, orduya bır gecıt res- hakkında yarın yeniden müza
mi yaptırmıştır. kerede bulunması muhtemeldir. 

MADRİT, 18 A. A. -Bir Hükumetin bugün zaif bir ekse 
cok şehirlerde vaziyet salah bul riyet kazanması amele fırkası
muştur. Maamafih, Mursiye e- nın sol cenahına rneqsup meb'
yaletinde bircok sehirlerde bir usların müstenkif kalmaların
takım hadiseler olmuştur. Ali- dan ve liberatlerin müttahit bir 
cantes'te isyanlar vukua gelmiş surette hareket etmelerinden i
grevciler demiryolu münakala- leri gelmiştir. 
tile telgraf muhaberatını katet- Yunanistanda ecnebi 

Bir muhtelis 5 seneye 
mahkum oldu 

BURSA, 17 - Tayyare ce
miyeti Bursa şubesinde 1840 li
ra ihtilası görülerek mahkeme
ye verilen sabık muhasip Suphi 
Beyin ağırcezada mevkufen ya
pılan muhakemesi bitti.Maznun 
beş sene hapis cezasile ihtilas 
ettiği parayı bir misli fazla ola
rak ödemeğe mahkum oldu. 

Kahire-Kap ha va hatt1 

mişlerdir. mektepler 
MA t A A S LONDRA, 18 A.A. - Kahi-

DR T, ! 7 · · - a- ATİNA, 18 (A.A) - Harici- re. Kap hava hattı şubatta açı-

Bu sırada taksime uğraysıı 
Osmanlı borçlarından diger deV 
!etlerin hisselerine düşen [JorÇ 

miktarı için şimdiye kadar 5 pıı· 
ra vermedikleri anlaşılmıştır. 

Bizden sonra ikinci derecede 
borçlu Yunanistandır. Borcuıı 
yüzde 18 ini ödeyecek olan vu· 
nanistan şimdiye kadar hic bit 
tediyatta bulunmamıs ve borctl 
tecil edilmiştir. • . 

Türk dayinler vekili Zeka• 
Bey Maliye vekaletine gelerelc 
Maliye müsteııarı Ali Rıza Bt .. 
yle uzun müddet görüsmüştüf· 
Zekai Beyin bilhassa Fransa 
hamillerine ait hukuki muhtar3 
lan, Alman, İtalya ve İngilit 
hamillerinin noktai nazarlarıf1ll 
ait bazı notları hamil olduğu ,·e 
mülakatta bunları Maliye ~et<.3· 
!etine bildirdiği söylenmektedir 

bSık rnhuhafazakar. nazMırlarMdanM. ye nazırı M. Mihalakopulos, ec lacaktır. 5700 mil uzunluğunda 
anc ~z Guerra ıle · azo: nebi mektepler hakkında malu- olan bu hat boyunca 57 tayyare Gayrimübadillere tevziat 

s~bık l~beral nazırlar~an M. Mı- mat isteyen bazı ecnebi gazete- meydanı vücude getirilmişitr. 
~p~l V ıllanu.e~a, rneb usan mec~ muhabirlerine demiştir ki: Bu hatta birçok yedek tayyare- Gayri mübadillere tevz:ata 
lısı sabık reısı M. Alvarez ve dı _ Ecnebi mekteplerinin ka- !erden başka, mükemmel tamir- devam olunmaktı.dır, Evvelce·. 
ger birçok rical bugün bir ~çt~- patılması mevzuu bahis değil- haneler bulunmaktadır. de tahmin edilmiş olduğu gibi 
ma yapmışlardır. Bunlar, ıçtı- dir. Hükilmet sadece Yunanlı 10.000 liraya !:adar alacağı oJBf1 
maın sonunda neşrettikleri bir talebeyi ilk tedrisatı milli mek- [] Sene başında ~ ların muamelesi henüz hitaına 
tebliğde, Cortes meclislerinin teplerde yapmağa mecbur et- H ES 'ı M L ,. q A R K ermemiştir; Lakin cumartesi alı 
derhal içtimaa daveti lüzumun- rnektedir. Bu mecburiyet, diğer Y şami 30.000 liraya kadar aıacıı· 
da mutabık kaldıklarını beyan memleketler kanunlarında da mecmuası çıkıyor. ğı olanlara tevziata ba~J:ınıhı'' 
etmi~ıerclir. mevcuttur. ğı üm:t ediliyor. ~ 

ınektir. . . .. . . ıi~tirakile kibineyi teşki~ et~iş-ık~mAetidir. -~u t~şe~küle gö~e, ıb~l-~ttik'.e~i program fardieU 
* * -· tır. Fakat bu suretle sag zum- hukumete rnuzahır azanın mık-, hukumetınııı prograınındaf1 

Dokuz gün devam eden bir relerile Tardieu hariçte kalmış darı iki yüzden pek fazla olrna-1 farklı degildi. Sosyalist radil<ll1 

buhrandan sonra nihayet Fran- lardır. Binaenaleyh yeni Fran- sa gerektir. Fakat fırkaların lerin ötedenberi Alm:ın ·a'/8 

sız kabinesi teşekkül etti. Eski sız hükilmeti bariz bir sol ce- mecliste bugünkü vaziyetine karşı daha mülayim bir siyase~ 
İhzari tahdidi teslihat kon-ı 2 _ Silahların tahdidi mese-ı ne itiraz edecek devlet belki de Tardieu kabinesi ayan meclisin nah hükumetidir. İntihabatın göre, ekseriyet hükilmeti teşkil takip edilmesine taraftar oidU~ 

feransı senelerdenberi devam lesi. Evvelce de izah ettiğimiz yoktur. Çünkü bugün bu kadar de ademi itimat reyi almıştı. yaklaşması dolayısile kabine- etmek çok müşküldür. Binaen- ları malilmdu. Fakat son zaı11aI1 
eden mesaisini bitirdikten son-, gibi, kara silahlarının tahdidi masraflı inşaatı göze alacak Ademi itimat beyan edenler a- n~~ en mühim. nezareti olan ?a a~~Y}1 Fransad~. m.üsteAkar bir larda bu değişmiştir. BilhaS~ 
r:ı tatili fa:ıliyet etti. İhzari kon sarfiyat ile tayin edilecektir. devlet mevcut değildir. Fakat rasında ~~ ~ol ce~ah demokrat hılıye n~zaretıne sol cenah cum hukumet teşkıli ım~ns.ızdır. Almanyada son intihabatta 
feransın gelecek sene içtima Diğer taraftan bahri teslihat daha küçük harp gemileri ve lar en muhı~ rol.u OJ'.'1amı~lar- hunyetçilerden . Geo~ges Le~- Bu kararsızlık gelecek ıntıha~a sonra Fransanın sol cenah !ırlc~ 
etmesi muhtemel olan tahdidi ıçin Waşington »e Londra kon bilhassa tahtelbahir hakkındaki 1 dı. İşte yem kabıneyı teşkıl e- g~es ~elmek.tedır. Bnand Ha.n- ta kad~r dev:ım . edec.~ktır. lan şiddet siyasetinde sag c~. 
teslihat konferansına takdim e feranslarında kabul edilen esas tahdidat gelecek sene içtima e- den M. Steeg de bu fırkaya cıyenın demır baş nazırı olmuş- Steeg hukilmetıne hır muddet nah fırkalarla yarışa çıkrnışla 
dilmek üzere hazırladığı muka lar şimdiden mukaveleye ko- decek olan konferansta hayli mensuptur ki .. Parla~entoda tur. Barthou Harbiye Nazırı ol ta~in e~ek m~mkün değildir. dır. , 
vele projesinin hulasası gazete nulmuştur. Mesela zırhlıların a rnünaka~ayı mucip olacaktır. bu fır.ka. Sosyalıst radıkallere muştur. Adliye Nezaretine ya- abıne dun meclıste programını * * * 
!erde cıkmıştır. Bu hulasadan zami hacmi 35,000 ton olarak 3 - Bu sonuncu kısım da büt r!'Uadıldır. M. Steeg, 1914 tenbe kından tanıdnrnız Albert Sar- okuyacaktı. Deı1ıal sukut ede- Bugünkü siyaset dünyası1110 
anhyoi'.uz ki, proje elli dokuz tesbit edilmiştir. Tayyare gemi çelerde teslihat için sarfiyat ri ayan azasıdır. raut geçmiştir. Teşehhüt mik- bileceği gibi gelecek intihabata en hassas noktası Almanyad~: 

•maddedir ve üç kısma ayrılmış !eri 27,000 tonu tecavüz etmiye hakkındadır. Bundan sonra da Steeg'ten evvel, Barthou ve darı Sosyalist radikallerin baş kadar devam etmesi de müm- Hükilmetin vaziyete hükim 0 

tır: cekti.r. Tahtelbahirlerin ~zam~ j d?~mi komisyo~un sur~ti teş- Laval kabineyi teşkile çalı~mış- vekaletinde bulunan Chaute- kündür. Ş~rası m~~akka~t~r ~i rnasına, hatta hafta arası rrıeŞ 
l - Asker mikdarının tahdi- tonaJı 2000 ton olarak tayın edı kılınden bahsedılmektedır. larsa da vasat fırkalar, sag ce- mps Maarif Nezaretini deruhte Fransız hukumetının hancı sı- hur 25 maliye kanunlarını toP: 

di. Bu kısımda takarrür eden Jiyor. Bu serait altında Waşing Konferansın içtima tarihini nah iştirak etmedikçe hükume- etmiştir. Nafıa Nezaretine de yaseti değişmiyecektir. Çünkü tan geçirmesine rağmen, m~:e 
esaslar madde halinde görül- ton ve L~ndra_ t~hdidi teslihat Cemiye~i Akvam. me.cl~si _tayin tı; girmek istemedi~le.rinden, ra Daladier gelmiştir. Binaena- şim~iki hükumet Tardieu hüku le~et anarşi~ bi~ manzara 111 
mektediı-. Askerlerin mikcları kongrelerıne ıştırak etrniyen edecektır. En galıp hır ıhtımale dıkaller de bunlar ışttrak eder- leyh yeni kabinede Sosyalist rnetınden farklı olarak son ce- edıyor. Malıye kanunlarının 11 , 
t:ıhdidi teslih:ıt konferansı ta- devletler bir e~ri ".aki karşısın göre b·ı tarih gelecek senı;nin s: hü~um~te girmiye~e.k~erini r~dikaller ~ok . kuvvetli bir şe- nah hü~umheti ?lmak~a beraber hi.ve~ini l?.eçen hafta İ?~ah e~ 
rafından tesbit edilecektir. Bu- da bırakılmak ıstenıyor demek- sonbaharında olacaktır. Bına- soyledıklerınden h~r ıkısı de kılde t.emsıl edılme~ted~rler. Sosyalıst r~dık7llerın geç.en ı mıstım. Hukumet fevk~l~de !-

00 1 rak enale h devletler arasında a- muvaffak olaMamısıardı. Yenı Fransız kabınesı de es- yaz Grenoble dekı kongrelerın- manlarda kullanılması ıçın ." ci 
-'--- '- • ••• AQ ıtl 
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Yeni 
PoliattJ J 
~-

at il Şaban 
avallı Melahat H. 

öldü 
Katil aşçı nihayet 

yakalandı 
l!:llVelki akşam, Divan yolun 
Çalı§tığı dükklnın üstünde 

Melahat hanımı öldüren 
Şaban dün tevkif edilmit

. l.ıüstantiklik tahkikatı ta
ttrnektedir. Ağır surette ya 
Olarak hastahaneye kaldın
lıtelihat H. diln vefat et
tir. Cinayetin sebebine ge
't Osnıanın Melihat hanım 
llııı süpürllrken kalkan toz
, Yemeklerin içine gittiğini 

etmeai ve bu yüzden Mell 
ll. ile aralarında birkaç de-
'-ııga zuhur etmesidir. Şaba
lıu yüzden tehevvüre kapıla 
lttelahat H. ı öldiirmiiş ol-
llluhtemeldir. 

Odacı Kani ef. hala 
bulunamadı 

ı\tırceza mahkemesi odacı
an Kani Ef. nin birkaç 

evvel ortadan kaybolduğu 
~ınıştı. Kani Ef. yapılan ta
Jıata rağmen bulunamamış 

Odacının bir kadınla müna
t tesis ederek beraberce ya
lı ve ortada görünmemesi
l!ebebi bu olduğu söylen

~tc ise de bir kazaya kurban 
~·~i de ihtimalden uzak de

ır. 

~llLLIVe'f Cl~l\IA 
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tahriri mu 
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yeni tahrir [Mahkemelerde J Tasarruf Pire seferleri 1 Vilayt ile 

Seyrisefain yeni bir Komisyonlar altııar idamdan Vitrin müsabakası İskenderiyeye-giden Tapu senedi 
otel yae.tıracak azalı olacak K }d dün bitti seyrisefainvapurlan T 1 

Yalova 

K 1 d b Urtu 
-

U 
1 

Netl.ce pazartesı· günu·· j Azim~tte de. -p,·re"e apu a mamış mu-aplıca ar a ucuz ir Nahiyelerde münasip J h l · · 
tarife tatbik edilecek binalar aranıyor anlaşılacak uğrayacaklardır acır ~1!-vazıyetı 

Selami ve Rizayı f · · ı h ı M ı ı k f Geçe~ ~~~- Y_~;'a k~plıcala Haber aldığımıza göre şehri- Milli tasanıf haftası ve bu Seyrise aınm starı u1 - s- uhte j5 po is tev j ane-
r?1ın_ ıord~gu bu~k rag~~t ne mizde yapılacak yeni tahriri mu öl dur" en Sabri münasebetle yapılan vitrin mü- kendcriye seferlerinin büyük • d ·ıd· 
tıcesınde bır çok zıy~retçını_ı: ka sakkafat için lazım gelen zevat sabakası dün akşam bitmiştir. rağbet kazandığım, ve bazı tüc- ) e gön en ı 
lacaJ:t Y~ 'b_ulam~dıgınr goren tayin edilmiştir. Bu komisyon- 20 sene al}ır hapse Cumartesi gününden itibaren carların, Seyr.isefain İskender- Teffir. ve temlik mııamelesi 
seyrısefaın ıdaresı, kaplıcalarda lar evvelii Fatih kazasının üç mahkum oldu rey kutulan Ticaret odasına ge- ye postalarının dönüşte olduğu görüp te ıjimdiye kadar ta::ıula· 
~~i ve büyük bir otel !n~~s~!-11 nahiyesinden işe baş~yacaklar . • . tirilecektir. gibi gidişte de Pireye uğratıl- nnı almamış olanlara muvak 
luzumlu bulınu§ ve otelın onu- dır. Bu komiıyonlar Maliye ve Sebze halinde Selamı ve Rı- Jüri hey'eti pazartesi günü ması hususwıda idareye müra- kat bir müddet için tapu veril-
müzdeki mevsime kadar yetifti Wetinden tayin edilecek bir re za isminde iki kabzımalı öldür- saat 3 te Ticaret odasında top- caat ederek temenniyetta bu- miyecektir . 
rihneai için teşebbüsata (iriş- Is ve iki aza ile belediyece mün- düğü sabit olarak Ağırceza lanacak ve müsabakada birinci- lunduklarını yazmıştık. Bunun sebebi son itilafname 
mişt~. . . . tehap üç azadan mürekkep bulu mahkemesince idama rnahkUm lik, ikincilik kazanan vitrinleri Seyrisefain idaresi, tüccarla- mucibince bazı emlakın iadesi 
Yem otelın hazırlanan proJesı- nacak. edilmiş olan Sabri hakkındaki tayin edecektir. rnnızm bu teklifini uzun uzadı- lazım gelmesidir. Bu sebeple 

n~ nazar3:n, otc_l kaplıcalan_n en Fatih kazasüe Samatya, Şeb karan, temyiz bazı noktalardan Hey'et azası dün de vitrinle- ya tetkik etmiş ve neticede mu tetkikat hitam bulun.:aya kadar 
yükıek bir yer!nd~, her. cıhet- remini nahiyelerinde altışar ki- bozmuştu. Sabrinin bir müddet- ri dolaşmıştır. Azanın her biri vafık bulmuştur. tapuya rabıt muamelesi yapıl-
ten konforu haız hır şekılde ola şilik birer komisyon işe başlaya tenberi Ag·ırcezada yeniden mu h . . . . b" İstanbul- İskenderiye hattı mıyacaktır. 
akt 1 b ayrı ayrı er vıtnn ıçın ır nu- şı"mdi İstanbul- İzmir, Pire hat-c ır.. . . . caktır.. Komisyon arın işe aş- hakemesi cereyan ediyordu. mara vermislerdir. Pazartesi 
~eyrıs~f.aın ıdaresı, kaplrca~a ]aması için vilayetçe kaza ve Mahkeme dün Sabri hakkında günkü içtim~da birinci ve ;kin- tı olmuştur. Yani buradan kal-

~ ıdare ıç1!1 bu sene _başka bır nahiyeler dahilinde münasip bi ikinci kar~rını vermiştir. Oku- ci vitrin bu ııumaralaın vasatisi ukag_ craaykaolcaakn vpeo~İ·-zma eı.vrdveenla tsonzmır.rae 
sıstem takıp edecektır. Bu ye- rer bina aranılmaktadır Bu bi- k b b "be ine n , 
ni sistem sayesinde zengin fa- na temin edildikten so~a he- nan ·~~ ~sRa ı mucı ~ kt a alınmak suretile verilecektir. Bi Pireye, ve nihayet İskenderiye 
kir herkesin kaplıcalardan isti yetler derhal i•e başlayacaklar- zaran .. f"ı _ızayık vur u kain rinci ve ikinci hediyeden maada ye gidecektir. Vapurların Pire-
f d · · ı kt ~ sonra ku e cnn ar asına sa a- b" d d' ı ·ı kt" 1 1 1 a e etmesı temın o unaca ır. dır. Tahriri müsakkafatın ne • , . . .. . . ır e m oma ven ece ır. ş- ye uğratılm;ısile stanbul- s-

Ya/ova rehberi b ı - d ·ıA nan Selamının uzerıne ateş etti- tirak eden diger 58 vitrine de kenderiye hattında geçen za-
seyrl.sefaı·n ı"daresı'nı·n Yalo- man ~!~ ayadcagıkt!l aynca vı a ğı" ve her ikisinin de aldıkları · ·r h · 1 

~ bırer ı tihar lav ası tevzı o una man, uğranılan limanlarda eski 
Va kaplıcalarını tanltlna'k mak- yetcye ı)an edecek ır. yaraların tesirile vefat ettikleri . a ova a onserve . 1 d 

1 
. .,,1 1 

caktır. sinden daha az tevakkuf ettiril-
ıadıle tabına çalışmakta oldu- . sabıt o m~şsa a atı an sı"' 1 a- Hey'et pa~artesi günü halkın mek suretile ancak yarım gün 
ğu Yalova kitabı bitmek üzere- fabrıkası nn hedefı ferınen kat'i surette vitrinler için verdiği reyleri de uzamıstır. 
dir. Aldıg· ımız malumata göre bu tayin edilemiyeceği gibi, Sela- tasnif edecektir. Bu reylerin İzmi"r ve Pireye uğrayrak gi-

• •••••• 
1 

• • k" . t b d p · 
E ı k sene Yalova civarındaki çiflikte mının ımın a ancasın an çı:- miktarı 30 bin kadar tahmine- den vapurlar dönüşte yalruz ı 

eza l pamu muazzam bir konserve fabrikası kan kurşunla öldüğünün tesbiti dilmektedir. Jüri heye'ti dola- reye uğratılmaktadır. 
HDlıüm~tln nauırt dihhatine inşa edilecektir. mümkün olamadığından Sabri- şırken garip bir vaziyete şahit Yeni hat yolcuları ve bilhassa 

Şunları tahkik ettik: nin idam cezasının l 5 seneye olmuştur. Mevcut vitrinlerden tüccar tarafından memnuniyet-
i - Eczalı pamuk yapan ima tenzili ve buna 5 sene ilavesile en güzel olan ve birinciliği ka- le karşılanmış ve biiyük rağbet 

lathanelerimiz memleketin ihti- Behçet B. in harareti cezasının 20 seneye iblağı ve zanması pek muhtemel bulunan görmüştür. 
Yaçlarını yetiştirecek halledir. düştü maktullerin veresesine üçer bin b" ·t · k b" d Yapılan son bir iki seferde, 

ır vı rıne - pe sapa ır yer e İstanbul- Pire arasında naklolu-2 - Yerli eczalı pamukları- G 1 d S J . h starı . lira tazmina itasına mahkum e- oldug· u icin olacak ancak 3 rey 
a ata a en orJ a cııın d"l . · S b · · k • - nan eşyayi ticariye şayanı dik-mız, bir çok ecnebi eczalı pa- de tahtı tedavide bulunan Tü- ı ~ıştır k a rı~ı~ • ar~~ı:.l'?em verilmiştir. Gene en istek yerde kat görülmştür. Hali hazHda 

Muhtelis mutemet 

Polis mi.iteferrikasında mute 
met Muhtar efendi polis taavün 
sandığından mühim bir miktar. 
para ihtilas ederek Zonguldağa 
kaçınrş ve orada yakalanmı~tır. 

Muhtar efendi ınevcudeı, 

şehrimize get irilmis ve lıakkuı

da tevkif müzekkerc~i kes : ıerek 
dün tevkifaneyc göııderil m:şt;r. 

ikramiyenin iadesi emri 

gelmiş mi? 
Defterdarlık meınurlan tara 

fından ilk tedrisat ·;ergisinden 
alınan ikramiyelerin iacies; icin 
emir geldiği yazılrmstıı-. Defter 
darlıktan alınan ma!Um:ıtr ,o
re. henüz böyle bir emi~ 

0 
.ı ... -

mi~tir. 
- - --...---muklarından iyidir: Çünkii ec- tün inhisarı müdiri umumisi:. nunıyet e arşı a ıgı goru uyor olan ve tertip itibarile de mev- İstanbul- Pire seferi yapan va

nebiler bu pamukları kırpıntılar . Behçet Beyin hararet derecesi- d~. cut vitrinlerin en fenası bulu- pur kumpanyaları, Loit tiryesti 
~ Acemi hırsız dan yapmaktadırlar. [Not: Bir nin yükseldiğini yazmıştık . Bır salkım üzüm için ne- nan bir vitrin en çok rey alm1ş no, Bayronlayn, Romanya gibi 
llınkapı da Kadırgada 40 nu yerli, bir yabancı iki pamuk pa- Dün hastanede yaptığ ımız tah- f · ld tır. Bu_ t_ezat j~ri ~ey'eti i":tiha- büyük kumpanyalardır. Fakat İktisat haftası v~ 
~~ tütiincü Halil Efendinin ketini açtık. Yerlisi kıyas edil- kikata göre Behçet Beyin dere- erı Ö ür~n canavar bındakı ısabetı teyıt etmış ol- Seyrisefain vapurları. konfor, mekteplerin1iı: ... 
"Clllla Kara gümrüklü Et- mez kadar iyi idi. ] cei harareti hali tabii ye avdet et Da ıcada Arslan isminde bi- makla !53Yanı kayıttır. 1 ve bilhassa gösterdiği azami tes 
girmiş ve kasadan 105 ku- 3 - Yerli imalathaneler bi- miş ve dün bir çok zevat tara- rinir. bağında bekçilik eden Ah- Birinci ve ikinci reylerin çok hililt ve nezaketten dolayı hep-

It,cıar bır' para ıırkat eder- zim pamuğumuzu kullandıkla- fmdan ziyaret edilmiştir. met, rreçen ag- usto~ ayı niha~•et ı - ·· ta · d"J · k k - sı münasebetile cim. Ö ,.r< ~.ı 
il d . . 1 c la d ,., _ - uguııa gore yırı e ı mıyece , sine tefevvuk etme te ve rag- sonra İstmıbul k• :- or.. me , tc · 

C ..... u .. me.,hut halinde der- rın anıyı a ı ı r ır. M l "d len"nde Osn1an ı"smı"nde bı'r ne- ... · h · 1 d· - · · 

Milli iktısat ve tasarru, lr• t; 

""' ., y · ı arsı· ya muvarı atı JUrı eyetı aza arının ver ıgı nu het :!. örmektedir. al b ı · 1 . , .... z t edi_"lmı"ştı"r. 4 - unanıstan ecza ı pamu ., t e e.enne me ttep mıı ·Uru c 
feri öldürmüstü. Bir salkım Ü- maraların vasatisine göre tayin - - - k" f ıı · · ... Ol 1 hd ğa yüzde 100 gümrük koyduğu Bir müddettenberi .Marsilya- Al t••t•• • ) ı cogra ya m ua ıırı ırled "'ıa üm e te ı't züm yemek için bağa giren as- olunacaktır. Birinciye ve ikinci- manya u un resım e- M ff F 

11
. . ı halde biz yüzde 24 gümrük koy da görülmekte olan veba yü"ün uza er, • ransızı.:: !11 ıa ım ı 

&tanb ı "dd · "li - · d k E b' f b ·k ı ı ker Osmanın karşısına cellat gi- ye rey verenlerin miktarı 600 ü rı"nı· çok arttırdı z 1 1 0 1• 
1 

.. u mu eıumumı gıne, u . ene ı a rı a ar pamu' den, Marsilyadan limanımıza u ey 1a snıan -r r .. ..ır . u-
. Oi7! d B k - d f" t" · b"tt b" kk t b" bi dikilen Ahmet, bütün ricala- doldurmazsa hediyelerin müte- .. . f 1 bel . . I- I .. un a ursa so agm a ıa mı, ı a ı muva a ır za- gelen vapurlar mua_venei tıbbi- Alm 1 .. kü · · .. .. çunciı smı ta c eı ıı '·· ı ay-
t•h H · · d b" k · · ltt ı B" d k" · rına, "Bir salknn üzüm için bir bakısı ikı"ncı' den sonr~ en çok an ıu metının tutun- · S ı S 'h 

1 
· "rl "'' aryan ısının e ır a- man ıc. ın, aza ı ar. ız e ı ı- ye v· ı"tla" fı far amelı'yesine ta"bi - " · ld h k n_ve e ma, enı a ı <ıncı en 

· l" · '" d · - · · den daha fazla resım a ığı a tr\i.lracaat etmiıtlr. malathanelerin bir ikisi kapan- tutulmakta idi. 15 teşrinisani- ıra vereyım . emesıne ragmen numara alan vıtnne rey veren- kında Berlin Türk ticaret odası Nesime Hanımlar ~a. fndan ik 
ll_u_kadın, kazancı Şükrü E- d~; _digerleri. de zarardadır. ~u denberi veba vak'ası zuhur et- silahını çekerek Osmanı yere ler arasına kura ile taksim olu- tısadiyatıınız ve tasarrıS !ıafta 

itııJi ısminde bir ~fthis tarafın~ gı_ dışle hepsı k_ apanacak ve fı_a- medig· i anlas_ ıldıg- ından, Marsil- sermi~ti. Bir salkım üzüm yü- nacaktır. bu hususta alakadar yerlere ına smda konferanslar veri : ri ve 
!i""'' b - ı - .. d n k b · f K lumat göndermiştir. ı.. l?ı.üteaddit defalar tehdit e- tı artan ecne ! pamugu a maga yadan gelecek vapurlara ve eş- zun e çı an u emaye ın mu- ız orta mektebinde 1 konferansları miiteal.ıp L" t n 

"lltkte olduğunu hayatının mecbur olacagız. yaya karııı konulan sıhhi tedbir hakemesine Ağırcezada başlan- f Evvelce Alman hükumeti tü- levazımını. . yerli malw. lan t e-
'.l(tde bulunduğunu beyan . Çaresi b~sit o~a~ b~ mesele ler kaldırrlmıtştr. mıstır. Dünkü celsede Ahmet ı tasarru içtimaı tünün 100 kilosundan 80 mark min etmis olan Ri,·azi vc r''ı<ı l -
§ti nın halledılmesını alakadarlar fi I isticvap edilmiştir. Merkum Os- Dün İstanbul kız orta mekte al ı yordu. Bu resim ·imdi 180 limi Hatce H. talebeye le. ı -

1.f;:drd. . milik b .. hükumetten rica ediyorlar. Yiyecek . at eri manı vurduğunu kat'iyen inkar binde, tasarruf haftası münase- marka çıkarılmıştır. minı ne suretle ve nereden \"e .. " eıumu u muraca-
~trine, Beyoğlu polis merke Gemilerin muayenesi bildirilecek etmektedir. Muhakeme şahitle- betile, talebe içtimaı yapılmış- Ticaret odası tütüncüler züm kaç kuruşa temin etmiş olJJ~u 
talı b ) d · · rin celbi için başka güne kal- tır. İctimada mektep müdürÜ, resi Türkiye tütünlerinin daha nu izah eylemiş ve milli fabrika 

ki kikata memur etmiştir. aş a ı istatistik müdiriyeti umumı- tı bir muallim bey ve bazı talebe- müsait bir tarifeye tabi olma- ve müesseselerim;;:in .ı a ı •ul' 
it ~at. ~eticesi_ müddeiumumi Ticareti bahriye müdüriyeti, 1 y~si her ayın muayyen bir_ gü- m:.ş r. ler tarafından tasarruf ve iktısat sının temini için hükilmet nez- tından olan bir cok cı-ya t :ı le0e 

bl!Jdınlecektır. muayenelerine lüzum gördüğü · nunde gıd_aya a_ıt_ına~d~l~rın ~ Uç mütecaviz tevkif- mevzulu konf~ranslar verilmiş- dinde teşebbüsatta bulunacak- ye ayrı ayrı ve her bi ri h.ıkkın 
ntihara teşebbüs gemilerin muayenooine başla- r~ende_ fiatle~run ~ıl~ınlmesı- hanede tir. tır. da mali'ımat veri' mek suretile 

e,h. lk" 14 Ü k"" ffil"tır Bu gemilerin bilhassa ru beledıyeden ıstemıştır. Bele- ! ç l f b "k . Prens Halı"m B. e t'··şekku··r te.,hir edilmi~. ve binnetice tale ·ve ı gece saat te s u -< • • k h ı·f · ı k;_ gece Dolanderede Ma tıva a rı "Si tesıs -. ~ ~ ç·· ı k · b d 25 tahlisiye tertibatları tetkik o- dıye erza ın mu te 1 cıns ere · - .. benin yerli malları vc tasarrura 
al om e çı ayırın a . ı:u lunacaktır. ve nevilere ayrılması itibarile dam Eftalyanırı evine taarruz ve edilecek Baltacı çiftliği sahibi prens dikkat nazarları celp e<lilm;•;tir. 

. bi t evde _otur~-~ehra 18~~n •••~••••.•••.••.•••••.~••e_••••• hepsinin fiatlerinin istenip isten zabıta memurunun silahını al- Halim Beyin Rad isimli bira-
k r _kızcagız buyuk annesını~ te~1:1m edılmıştır. Muddeı~mu- medi "ini sormuş gelen cevapta dıklarından dolayı polis tara- Çuval ithalatı için harice ver rap atının vilayete terk ve te-

·•· ~iade rahatsız olmasına mu mılık, Muzaffer hakkmdakı talı .1 g ek malu"matın tafsila"tlı fmdan yakalanıp Adliyeye ve- diğimiz paranın ne kadar mü- Guraba 
"Sır ol u B"" lb""lderede ken kik t kı ·· ·· ·· h ven ec ·ı c !" d B d · him bir yekuna baliğ olduğu berrü eylediğini evvelce yaz-
. b"ı dmb~· b~ u .... k a ~vra nı ~çuncu ceza mha olması bildirilmiştir. Belediye, I rı en e al, Hay ar, e rı ve mıştık. Haber aldığımıza göre sinir hastalarının t e davisi 

., r en ıre ır tramvay onu emesme. v_ermış ve kadın ma - her a n 15 'ınde yı"yecek fı'atle- Nadirin müstantiklikçe isticvap malumdur. Çuvalın kendi mem 1-k k"l . d .1 ,,_ yı l k . . d . l" l . l' tıs.at ve a e __ tın en mu __ maı e. y Yenı'bahçe Gural ' lıast:ıha-• "nış, fakat vatman tramva- kemede ısncvap olunduktan son . . t b'Jd' cektı" . !arı yapılınış ve bunlardan Ce- e etıınız e ıma ı, çuva una ın- k 
1 

~ 
''" nnı mun azaman ı ıre ı d k ll · ı ... d ·ı H" he_ bır. ~eşek urname g __ on .. d.en .;_ nes;nde ",.,eçen sene sı"ııı· r lıa ~. ta-.. rdurarak kızcağızı ölüm- ra tevkifine karar verilerek, tev İh . t .. d .. 1 .. - .. b m 1 ~ lal, Haydar, Bedrinin şehir için e u anı an ve JUt em en ınt ~ b d - ·• 

kurt tr k"f ı d"l · · saıya mu ur ugu u a u kenevirinin memleketimizde ye mış vı1;1iyet aytar 11?-u urıyetı lannın muayenesine baslanını s l~ armıd ş r. Z l ı aneye sev {e t mıştı~·- matı di&er belediyelerden de is- de asayişsizlik tevlit ettiklerine ıı· "rilmes· . . t .. b l l vası~~sıle. pr~n~ Halım Beye tı. Bu ay icinde de sinir İıastal~ 
. Ya ·ın a olan e ıra hanım Bu meşhur yankesıcı kadı- kb" Al k akaml karar verilerek haklarında tev- ştı 1 ıçın ecru e er yapı ı AhlJO" <' 'lılmı"tır d ·. . . . . 

1 L8~yi müteakip evine teslim nın 70 den fazla sabıkası vardırh teyece tahır. iri ~acaka r al ar kif müzekkeresi kesilmiş ve tev makta idi. Çuval, çul, kanaviçe · · rmın te avısı ıçın ıcap e, en e-
~ni-: M h I h ayat P a ıgına rşı ına- imalinde kullanılan Hint kene- ceği tahmin edildiğinden bura- lektrik makineleri gelnıistır. \, ,wr. . • • eç u ırsız cak tedbirlerin esasını teşkil e- kifaneye naklolunımışlardır. 
r aman bır yankesıcı Kürük Mustafapaşa mahalle decektir. Yalnız Nadir serbest bırakıl viri tohumlarından bir kilo ka- !arda şimdiye kadar 5 tecrübe 

" alı h d k" riııştır. dar Adana ziraat başmüdiriye- yapılmış ve beşinde de jüt ye- Hilaliahmer balosu kadın •in~e 2 
nu1?ar ~e e mu ım Bakırköy mektebi tince getirtilmiş ve zeredilip ne- tiştirilebileceg-i anlasılmıştır. H·1 · 1· 1ı · · f tı . Eyup Beyın hanesıne, hane- .. . Etibba odası - ı a ıa mer cernıye tı tara m 

~ a.tıd.oflacı Muzaffer.n:ımıı~ nin bahçe pençeresinden hırsız B~rkc;ıyde yap~la~ il_k mek- ticesi bildirilmek üzere Adana Bu sene Adanada ve Antalya dan dün gece Turkııvaz ı..alonla 
l~f bır kadın yankesıcı polıs girmiş 20 lira kıymetinde bir tep_bın~sı ıkına! ~dilmıştı~. Mek .. ~tı~ba odası he~:"ti idarfli zi~aa~ mekt~~i~e gönderilmişti. da Hint keneviri yetiştirilecek nnda kışılk b"'o vcrilmir 
~tı şube memurları tarafın- halı ile seccadesini sırkat ede- tebın kuşat resmı yarın ogleden dun ıçtıma ederek vılayattan ge Hıntt kenevınnın Adana ve An- ve bir de çuval fabrikası açıla- tir. Balo geçen seneye nazaraa 
'4'.akanlanmış ve Adliyeye rek firar etmiştir. sonra yapılacaktır. len evrakı tetkik etın_~ ~- talya havalisinde yeti tirilebile- taktır. daha mükemmel ohrıu&tur. 

lıılldeden istifade ederek . bu 1 man kulağıma fıtııldadı: u • • 1 kurtulmasına _imkan yoktur. O h~~~mes~ 1:12.u!i sürd~. Bunlar 1 sonra) ~~üy~ruz.,, . - .. - de Ru.syada A vrupaya karşı-ve ı ·ziy~t vardır: 
\Jı tınlarm toptan kabulünü ve - Schaht, Hitler'in fırkası- kadar sıkı baglanmıştır. Fakat curumlerını ıtıraf ettıler. _En u- Denebılır kı Dreyfus davasın Avrupada Rusyaya karşı uya- Her iki taraf t rligcr tarafın 

Ut hepsinin reddini istemiş na girdi, dedi. Hitleristler bu hukuki yollarla fak teferruatına kadar Poıncarc dan beri tarihte hiç bir dava bu nan hislerin mahiyetini izah ve harp ilan edeceö-inclen emin. 
~~abul edilmediği takdirde Bunu söylerken Alman oka- meşgul olmanın beyhude vakit ile İngilizlerle nasıl görüştük- kadar beynelmilel alaka uyan- bunun sulh ve müsalemet için J Yani bir harp m~hakkak. Fa· 
llınet 48 inci maddeyi tatbik dar memnuniyet hissediyordu izaasi olduğunu söylüyorlar. ! !erini, Rusyamn istiHisı için ne dırmamıştır. Dreypus davası- ne derece tehlikeli olmağa baş kat hangi tarafın istedio·i mec

tteı: meclisi dağıtacağıııdan ki, sanki Schalıt'ın müfritlere Fransızların bir buçuk asıra ya 1 gibi projeler tertip edildiğini nm mahiyeti ise büsbütün ba!)- ladığına işaret etmek isteriz. hul. Ruslar diyor lar ki, ~ 'Avrn · 
~ ~tac]a geçecek iki ay zarfın- iltihakile Almanyaıun siyasi, kın bir zaman evvel ilan ettikle ! anlattılar. Nihayet s~kiz ınaz- ka idi. Dava ne dereceye kadar Rusyadaki dava Rus efkarı u- palıl ar muvaffak olacagımızdan 
"1 ~eisicümhurun kararlarile iktısadi müşkülatı hallediliyor- ri hukuku beşer beyannamesine , nundan beşi idama dı*er_ üçü hakikattir, ne dereceye kadar mumiyesine kapialist dev- korkuyorlar. Bi:.:i ezmek istıyor 

lf~ hiikumet edeceğinden, du. Schaht malumdu: ki Young i~ti.nat edeı:ek, ~::sa?.' mu~hede de ~apse mahku~ • edıldı. Fa- uyct~:madır. Rusların m_ı Y?ksa Jetler tarafından istila teh- !ar,, Avrupalılar diyorlar k; 
lıs çarnaçar kanunları ka- planını kabul etıneyıp te istifa sının tahmıl ett_:gı yuk!~rın esa kat ı~ama mahkum olanlar da İngıliz v_e Fransızların ıdı_lıala- likesine maruz bulunduğunu an "muvaffak olamıyacaklarını an. 

~~tıni tir. ~i~er. bir korku ?a eı_len ~1~3:~ Bankasının maruf :et_ demek oldugunu soyleme_k 1 affedılerek _?unlar _hakkında da rı mı _d?gru?u:_? Bunu t_ayın et- !atmıştır. Efkarı'?- ~u yüzden ne !adılar. Bıı tecrübelerin soıı un 
lacak yenı ıntıhahatta Hıt- dırektorudur. ye ~~anyanın ıstıyorl~r_. Alman.Yanın b~. bır on s_eı:e agır hap~s . cezasının mek ı~ın e!ımız?e vesaıt yo~- derece heyecan ıçınde oldugu bir harple bağlamak istiyor! , r. 

,,,fırkasının daha büyük kuv- belli başlı malıyecılerınden ve kaç ay ıçınde takıp ede~egı ha! tatbıkıne karar verıldı. tur. Fılhakika bır bakışta Poın şwıdan anlaşılıyor ki, muhake- . _ - · 
k; meclise gelmesidir. Fil- ricalinden addediliyor. tı hareket cihan siyasetıne yem Mubakeme devam ettiği müd care gibi Fransanın olgun bir menin sonuncu günü Moskova- Bır harp olacagmdan ~ı c '1 

~~ka bu ş imdi pek mümkün Sclıaht'ın bu müfrit fırkaya bir istikamM verecektir. detçe İngiliz ve Fransız gaze- siyaset adamının böyle Donki- da bir milyon insan toplanmış fak~t haı:~ten bu ~a.dar c~ ·. b~ 1 ı 
b.ııüyor. Hitler Alman tebea iltihak edip etmediği mali'ım * * * teleri, bunun uydurma olduğu- şotvari bir maceraya girmekte ve yapılan içtimada maznunla- sedılmesı ı~sanı s ını;Iendırıyo · 
,'~e olmıyan bir macerape- değildir. Fakat haberin Alman- Rusyada epeyce heyecan uyan 1 nu iddia ediyorlardı. Şimdi i- şebbüsünde bulunacağı akla ya rın idamı talep edilmiştir. Bir Tıpkı h3;rl;1 -~umıden evvel 

ı~lır. Fakat Hitler'in ideali !arı sevindirmesi gösteriyor ki, dıran dava bitti. Davanın ma- dam hükmünün hap~e tahvili kın gelmiyor. İngilizlerin ala- milyon insanın toplanışı oyun-J Avrupa ıkı z~mreje ~Y. 11(1" ' 1 

'an gençliğinin ve ecnebi Bitler fırkasının kuvvet bulma- hiyetini bıı sütunlarda izah et- 1 üzerine bu iddianın daha ziya- kasını f:Östermek için ileri sü- cak değildir. Digeı· taraftan Av zamana b~nzıyor. I r ıkı . taraf 
1 ~'~kıim iine karşı isyan eden sı Almanlar için yegane ümit- mişti~. Ecnebi hükumetlerle 1 de kuvvet bulduğunu söylüyor- riilen isimler de ayni sınıf adam rupa gazeteleri ve hatta en ağır t~ mukabıl ta~a~ııı ~e~a ~ıyctle 
'
111 Almanl 2rın ideali olu- tir. Filhakika elleri ayakları teşrikı mesai cünnile itham e- lar Quotidien gazetesi bu fikir- !ardır. Diger taraftan İngiltere başlısı olan Times Rusyaııı:n he rınden bahsedı~ı. gıh ı nıhı::yet 

.· Yani H itler'i Hitlerism'- bağlanan Alman milleti, bu ye- dilen on maznundan biri isti<;- ı de buhınanlara terciiman olarak ve F ransa da bn maceralara gir hemehal bir harbe hazır olc! ı· · ıt harp başladı, bıtı. Ar..ı •1arı da 
.• 'y nna~- lij_zın~ geliyor. Ga ni Alman fa~i~tlerine bi~ nevi v~~ es~asıncl~ ~lmiistü. J?ig~- <li;.or .. ki: . • . me_ğe ha~ır ~dam_ ve te~kilat ol n~ ciinkü _ş~m.dik! rejimin _an.:?k: o~ i~i s~n~ geçtigi_ hal~<:. l?aı :. 

~r<Je o;ormedım . Telgraf kurtarıcı nazarıle bakmaga baş rını mustantık ıdam ettınnıs Dun (yanı mahkumlar ıdam llur:;u d? ınka · edılemez. hır harp ılanıle ıclan•e edılelııle kımın kımı ezme! ıstcr!ıgm an 
c :ı lı• 1(; z bildirmi~ değil !adı. Hukuk ve diplomasi usul- sekizini de muhakeme altına :-ıl edilmek üzere iken) haykırıyor Fakat bi. bu davanm aslını ceğine efkarı inandırmak isti· lamış değiliz. .. . 

· ı •a- Alın-ıc-t SUKRÜ 
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Asrın ıımdeıl "Milliyet" lir 

19 K. EWEL 1930 
iDAREHANE - Ankara cadde.! 

No: 100 Teleraf adrwi: Milliyet, ı .. 
tanbul. 

T elefoa numaraları: 

latanbul S9ll, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylılr 400 kuru~ 800 kurut 
6 .. 750 tt 1400 ,. 

1Z .. 1400 .. 2700 " 

MILI. ET 

Cevdet Kudret Beyin yeni eseri kıymetli 
bir istidada delalet ediyor .. 

"Yedi metale" ismi, edebi yircilere öyle tanıtılmak istenil 
cereyanlar arasında bir parlayıp miş değildir. Bu doktor ikinci 
bir kaybolan isimlerden biridir. derecede bir şahıs olduğu için 
"Fecri iti" adr nasıl edebi'. mek- biraz kenara bırakılmış olacak. 
tep olarak hiç bir eser brrakma- Lakin hüküm ve kararları ese -
dığı halde, edebiyat tarihimize rin entrikası ile pek yakından 

CUi\IA ı cı 1930 

Hizmetçi kızın hakkı var ! 
- lngitizçeden -

nu söylemdi< laznn gelirse, böy
ledir .. Zeng;in ihtiyar çok yaşa-
maz .... 

MELHAMRA Sinemasında 
JEAN KIEPUPA ve BRIGITTE HELM 

COŞKUN BELDE 
Zengin ve muhteşem filminde parlak muvalfakıyetler 

kazanmakta berdevamdır. 
•ZQQ 13ugün saat 10,45 de tenzllA.tlı fiatlerl<" matine 

Gelen evralc geri verilmez pek kıymetli san'atkarlar yetiş- alakadardır. 
tirmişse, "Yedi meıale" namı Eğer bu şahsa da hayati bir 
da mektep olarak eser bırakma- çehre verilmiş, bir de oyunun 
dan mühim gençler yetiştiriyor. perdeleri mevzuu daha ziyade 

Şehirden uzak bir yere çd.cil
miş, bir müıddet için oraya yer
leşmiş tik. Burası tenha, ağaçlı, 
havası iyi bir yerdi. Zevcemle 
küçük biı: eve yerleşmiştik Bu
rada sevindiğimiz asıl mühim 
bir şey daha vardı.. Hizmetçi 
bulmakta müşıkülat çekmemiş
tik.. Bil' kızcağız bulmuştuk .. 
Köylü kızı... Son derece çalış
ikan, pek muııtazam bir kız .. 

- Kızın bu düşüncesini tak
dir mi etmeli, yoksa böyle dü
şünmesini çiı1kin mi görmeli? .. 

A s R r SiNEMADA 
Müddeti ııeçen nüıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbu.1a ait iti• 
için müdiriyete müracaat edillt. 

Gazetemiz illnlann meı'uliyetini 

kabul etmea. 

Bugünkü hava 

Bunu araıştırmaıdmk .. Zevcem 
sordu: 

- Şu halde o adama varma
ğa muvafakat ediyorsun, değil 

.? 
mı ... 

Dun ıkıam, lraesine başlanan ve açık ve sorbesı sahneleri ile dilber 
ve şayanı perestiş kadınların bütün güzellik ve ııvebazlıklarlle, 

temaşageranı gaşyeden ıablolan havi 

GECE BATAKHANESİ 
ınohteşem film fevkal~de muvaffakıyet kazanmıştır. BllcUmle baş 
mUmessilesi: EVELYN HOLT teınayUz eylemiştir. VaQ•etede: 

Cevdet Kudret Bey bu genç- tenvir edici tafsilat ile işlenmiş 
!erin en göze çarpanlarından bi- olsaydı, "Ruya içinde ruya" hiç 
ri idi. Şiirleri, mensureleri ile kusursuz bir eser olacaktı. Bu
dikkatl celbeden bu genç, geçen nunla beraber, henüz ikinci ese
senedenberi tiyatro eserlerine rini yazan genç ve müstakbele 

Dun hararet en çok l 5 en •• l 8 merak sardırdı. Edebi meslek- nazır bir muharrir için bu ka
d<rece idi Bugün ruzglr mütehavvil ler arasında en güç ve en çok darcık kusur hiçtir. Cevdet Ku-

'-;e5:e:ce:k:b:a:v:a :y:aıt:m;ur:l:u;o:;l;;acalc~ttt.~=i' teknik kuvvetine mühtaç olan dret Bey bir sene içinde göster-

Kendisinden şikayet için hiç 
bir hakkımız ydktu.. Bilakis 
memnun olmak için bir 'kaç se
bep vardı. 

- :Evet .. Ne yapayını? .. Zen
gin ve ihtiyar bir adam.. Çok 
geçmeden ölürse, bankadaki pa 
rası lbana kalır .... 

Dünyanın en meşhur dansörlerl BARRY BOYS seyircileri tehyiç ve 

??? SEDATLAR??? 
: ~ tiyatro muharrirliğini takdire diği tekamülle yakın bir atide 

1 layık bir oesaretle genç yaşında tiyatromuzun en seçme müellif 
• ... a ~. , benimseyen Cevdet Kudret Bey terinden olmag· a namzet bulun-·E--- ilk eseri olan "Tersine Akan duğunu ispat etmiştir. 

Biz yemek yerken, o, hizmet 
eder, bu aralık ikendisile konuş
mak için fırsat buluyorduk. 

Köyde olup, biten şeylere da 
ir h§.vadis verir, ZC'Vcemle ben, 
bunları dinleroik 

İş, gitgide ciddiyet kazanı
yordu. 

ıfrtık bu izdivacın hazırlı
ğından bahsediyorduk .. Henüz 
günü belli değildi.. Fakat bir 
an evvel olmasını istiyıordıtik .. 
Daha doğru.su hiızınetçi 'kızın 
böyle istediğıi anlaşılıyordu. 

ş~yanı hayret cihanşümul eğlence 

••••••••.... teshir etmiştir. 
nuıneroları her kesi ........... , ••:e·---

Notlar! nehir" de gerek mevzu, gerek "Ruya içinde ruya" pek güzel Önümüzdeki Pazar ak~anıı 
üslup itibarile biraz eksantrik dekorlarla ve kuvvetli bir mizan 

Halk ile dostane münase'bet görünmüştü. İkinci eseri olan senle oynandı. 
iddiasında bulunan bir gazetede "Ruya içinde ruya", gittikce ka- Bedia ve Halide Hannnlarla, Fakat bir akşam, lakırdı peık MAJIK SiNEMASINDA 
notlar "n a altında tanıdık ta ciddi bir ~-·zua •~tı'kal ettı'. u v nı 1 · · · • · Galip, Tala't ve Hu"ıeyı'n Kemal ··~· =• nınıadık herkese minah mana- emmın tıyatroya yattıgım, ıs- Bu bahis bizi değil, asıl onu a-

Büyük ve dehaUr nıti st 

C OL LEEN MOO RE 
d 

1 
ki h. .. tidadrnın inkişaf ettiğini göste- Beyler tarafından şahısları can- lakadar ediyordu. 

sız çatan ve ost u a ıç muna riyor. Kuvvetli bir hayale ma- h canlı temsil edildi ve mevsi-
Lakin bit akşam geıne biz 

yemek yerken, bu laıkırdryı aç.
mış, kızı dinliyorduk. Bahis ge < 
ne ibu izdivaç hiıkayesine dön
müştük .. Fakat kız dedi ki: 

1 J J \ ( : ' ~ılı 

sebeti olmayan satırlar intişar lik 1 h · .. l"b min muvaffakiyetli oyunların Kızın uza'k bir akrabasından 
ediyor. Bu yazıları yazan zat o an genç mu arnr us u u-nu gı'tt'k dah t · d'. dan biri oldu. lbaşka kimsesi yoktu. Çalışarak Çünkü Seni Seviyorum 
altına imzasını atmag· a ü~enme- ı çe a emız ve uz-" .. b' ah l' k1 1 NECMİ hayatını kazanıyordu. Pek gü-
se -diyelim- tariza uğrayanlar gun :r s neaffıskanılmna ya Gaş- • zel deneceık bir kız da değildi. 

){ tik filmin~• arzı endam edecektir. Ve bilyiik yıldız güzel v: ) 

• 
muhrik seıi ile lirik şarkılar dinletecektir. 

görecek, bilecek ve işi dostça, trnnaga k~uv . ad 0

1 
uş. he- Bilmecemiz Fakat herhalde 0 da köyün di- - Bu hikaye artık bitti ... 

düşmanca- her halde- hallede- çen sene ı esenn e 1emen er üml b d r "f ger kızları gibi 'kocaya varmak, Biz, merakla sorduk: 

~· ilaveten: Sözlü di.ınya havadisleri ~· 

cek birini karşılarında görürler c e aşın a rasge ınen a- bir ev sahibi olmak isterdi. Bu-
di. Öyle olmadıkça ve dostluk- kat" lar, "amma" lar bu eserde "phe k - Neden? .. Vaz mı geçtin?.. E EK 
tan bahseden bir gazete de böy kaybolmuş. na şu yo .. - IDvet ... Çün'lcii ben bu Y'"'- ... Bugiin M L Sinemasında ... 
, h 1 k ık -O k" ··k d · · d k ı Fa!kat kime varacakıt? .. Bir """' i .. e asmane yazı ar çı t ça o ç uçu per e ıçın e u a- b adamla evlenmeğe karar ver- E T M C satırlara serlevha olacak şey ğa gayritabii inikas eden bir gün zevcem duymuştu: Onu bi- J E A N N T E A DONA L D 

H diğıim zaman, o iÇki içen bir a- l k 1 u ı ·ı ı k 1 "Notlar,, olmamlı "Potlar,, ol- cümle biletyok. ri istiyordu. em de köyde söy ~ zengin gUze ve pe ejl; ence ve unutu maz orı na ve fen muzi a ı 

:a*:~; ~!~ ~:ı~a ~=a~: pa!;:~i~:::~zu:Öy~:~~fi~~~ :'.~Uıe göre, zengin bir a- d~~a anladım ki, beni alma- T A B 1 A T A A Ş f K t 
da olmadığı için ıkimin kırdığı "Fedre" de de mihver teşkil e- 0 aıkşaım yemeık yeıicen zev- ğa 'karar verdikten sonra içki- asri operetinde ilAhl bir ıurette taganni edıyor. ı 
belli olmaz. den genç u"veyananın u"veyçocu b '--'- . K d den büsbütün va;,geçmiş.. Ben Seanslar: 1, 8 1·4, 5 1·4 ve 7 1-4 de • 

cem, u Udll•SI açtı ıza sor u: onunla evleruneg"e ı'çkı' ;,..;yor •• • • • Bucrün saat 10,45de tenzilAtlı fiatla matine • • • •ııııı 
Mndl.rı' mes'ul f gun· aşkıdır. Lakin bu mevzu, , ...,... , " - İşittig"imiz dog"nı mu? .. d' olm .,...,,,"" ç::-•..!: · babanın telkin kuvvetile kendi- ıye razı u~·-··.. wuıu ıç- D ___ .... 

Hal Siz bu zatı tanır rmsı- ni kör zannetmesi, bidayeten 
1 

Seni bir adam istiyonnuş. Hem ki insanı çaıbuık öldürür, diye • • • • • • • • • • • • • • • •...!'-•-•-•-•--·~~ 
ruz? Size tarif edeyim. Etliye 1'endini kör olmağa mahkfun de zengin bil' adam... Biroen düıı-ünüyordum.. Halbuki şim- • Bu gUn saat 15 matinesinde ve akşawı saat 21.30 t<' ı:ı 

dinlemez dünyanın en muti, ve Kız, unuttuğu bir şeyi hatır- • ' 
sütlüye karışmaz, kimse sözünü zannetiği zaman kör olmamak niçin saklıyorsun?.. eli?..... •ı FRANSIZ TİYATROSUNDA l'ı' 
kanundan en çok korkan adamı isterken kör olmadığını ve gör- MAURICE CHEVALLER ı 

dır. Fakat ekseri mahkemçeden ~~~n~:~~~~~~:::!u::: 1 t 8 ' s 6 7 8 o 10 11 lamış ~~:dedi, söylemek iste- ~~aı'n\-grenıer'nı'n l:• yeni p~grıssgLt TIY ATROSUNUN .:ı 
yakasını kurtaramaz.. ünkü . 'b' f . 1 .. 1 be j • d' • · · · nlad .,.,.~·et B' ı mes'ul müdürüdür Onu mahke sı gı 1 -rıler e guze ce zen- - - - - ıgınızı a ım .. =v ·· ıra- !'• LA BELLE AU BOIS DORMANT 1 

meye düşüren şey .kendi yazıla- ~ş:. işin içine hakikatle el ele •. - •ı•ı• - - dam var .. Zengin bir adam.. Parbli koırılk BOUCOT, MAR· • ıemıll olunacaknr. ' 
rı değildir, fakat hesabı ondan yilruyen bir de eser karıştırıl- - - - B _ . Sonra bir kat daha emniyet- GUERITTE MORENO ve Para- e Yarınki cumartesi gUnU saat 17.30 te matine, pazar giinH matinesi j' 
sorarlar. Mes'ul müdürler rüz- mıştrr. le devaıın etti: mount'un dljter 30 ortiıti ile be- e saat ı 5 ıe verilecektir. ller akşam saat 2 !.30 te suvare. :. 
aar da başına kiremit düşen a- Bu kombinezonlarla kuvvet •• , - - • - .- - B ka-'- ı raber sene nihayetinde tekdım • •-•-• • ·-•-•--• • • • 11111 .• .. •.,• .. • .. • .. •-•~:._e_"•~'..tt. .. ~·-·.:,... "' - an """ parası var.... ettiği Fransızca söz!U ve şarkılı -- 1111 ~ -- ' -
dama benzerler. Kabahamız a- bulan "Ruya içinde ruya" telif .1-. _ _ _ Biz, bu '4baınkada parası var,, p t ( 'd' IZlııl 
zap çeker .. Kefilleri başkasının tiyatrolarnnız arasında kendine sozunun ona verdiği kanaati araınoun ıtere OftPlul ........ Bugun saat 13 ten itibaren ....... . 

borcunu ödeyişi gibi!. oldukça mlihim bir mevki te- - -, • - • sormaıktan kıoı1kuyorduk. Onun Y 9 Y ! ART• ST • K ı · N E M l . d b'l . b' d' H l - - • - -ı pek güzel re•iısilnün baılıca mü· 1 1 1 FELEK mın e e ı mış ır eser ır. e e _ 1 için bu haıbere biz de sevinmiş m.ssili ve ruhudur. Önümüzdeki 

so;::ı:~:rç:::;~:e~~ı::r müs :ı.ı• . -,·=· = - görüı;::~·e~g~~v:;!:bir iyi- paza~;~L;~şa~ı~~~~~~~~ 1 •• • 
Yeni neşriyat 

TÔRKSPOR hakiki görünüyor. Doktoru is- masıdır... ., 
tesna olarak hepsi canlı, hepsi Bugiinkii bilmecemiz !iği daha varsa, o da ihtiyar ol- r: Tl<:PEBAŞI GARDENl _

1 
H A l • T A N G ·~ 

. d' · · beb' · Soldan sag·a ve yukardan aşag"ı 1 su··perrı· ımı· il l' tısna e ışımın se ı ıse, evve- Buna hayret e·tmekten ken- 2-ı kanunuevvel çarşamba e ;' 
Eyi futbol oy.ıamanın sırrı la "otuz gün sonra kör olacak- l - Su taşıyan (4) Nakit (4) d' · · t tık · KD t d • ı • 
Türkspor dün çıkan 12 ncl sın" hükmünü, pek amansız bir ~ = ~~:e~2t2)N~~~u~~tİi(S) . ~t'.h~i;:~:~~ya :-armak 1 Nnııı ftt111EVON" ·~ sa e 1 ıyor 

sayısında genç ıutbo1cuıarın eyi zalimlikte, hastaya bildirmesin- şart edatı <2). ıyı, dedım, sen, genç bır kız- Ufılı Dl 1 U i . 
futbul oynamaları için A. Şera- den, saniyen tereddüt devresin- 4 _İcar (4). Eski (4). sın... Sofraların evvelden Mümessiller ' 
fettı·n h Zek' Rı B ı t de fennen icrası mümkün tecrü E ö ı .. .. .. f ' v~ ı za ey er a- 5 - Ben (3). - vet.. Ye gorunur, a- ANNA MAY VONG ve MARCEL VIBERT 1 
rafından yazılan derslere başladl belere tevessül etmemesinden, 6 _ Ufuk (3). Tarla taşı (3) kat ihtiyar adama val1ll'lalk daha temin edilmesi. 
aynı zamanda bi.ıtün gençleri salisen mahremiyetine girdiği 7- Cefa (3). iyidir. filmi tertip eden: JEAN KEMM 1 
alAkadar edecek yazılar Avru· hastası üzerinde yapacağı ağır 8 _ Hayvan yemi (4). Ni- Zevcem, bunu anlamamıştı... Telefon. B. o. 182•1 -tesiri düşünmeden bu defa da kah (

4
). Gülerek: llAvcten; Madam STROEVA tarafından Rusca ve Franmca ş. k "r. , 

padaki son maçlar mektepler- "kör değilsin" diye tutturması!\ 9 - Nota (2). Saç düzelten - Evet, dedi, bilhassa zen- ZAYi: Otomobilimin 1466 arka Mevkilerin fiatları: ikinci balkon 35 . birinci balkon 55 . hususi ~ 
deki faaliyet, vecizeler. Haftanın dan ibarettir. Hayatta böyle (S). Uzak nidası (2). gin olursa, değil mi?.. nu:nero plakası zayi olmuftur. Yenisi koltuk 75 . hususi balkon 75 · zıbitan 40 - al t kot loca 4)0 - b•l ~ 
karikatürü, bedava lik maçı seyr daima gaf yapan aptallar yok- 10- Nota (2). Köpek (2). Kız, itiraf etti: alınac•ğıııdan hükmü yoktur. Oto· koft loca 3oo kuruş. i 
etmek için kopun ve saire. tur denemez. Fakat bu şahıs se- 11- Bir içki (4 . Küstah 4 - Ne yaparsınız? .. Do "rusu- mobil sahibi Mustofa. •••••••• A ••O•••••••p 

( MtUl11tt)ln edtbtroiiıanı: 5'1 - 1 nuz, bana onu söyleyiniz?.. ı ne salahiyet tasavvur ediyorsu 1 kegim. Genç bir erkek, size çok J ,...- Merak etmeyiniz. Paşa yi-T-= Bütün konak halkı bura}. 
Dedim. Derhal cevap verdi: nuz ki?... yakın bir erkek! ne bunların hiç birisini bilmiye toplanacak, seni içlerinde rrıa' 
- Çok. hiddetlisiniz prenses Diye .• l'.üzüne h~y~ırdım. . Dedi, beyaz dişlerile sırrta- cek, öğr~n_miyecek !. kara edeceğim .. 

Hazretten.. - Bır msan salahıyet ve hak rak bı' lekl . . km b 1 Tazyıkı artıyordu. bilek- - Yüzüne tüküreceğim.·· . 
V A 

. 'd k enmı sı aya aş a- . . kır k 'b' 'd' B' dı e.. ramızdakı konuşma şı ı... dı ş·~ma bl k .. .. kı k _ lerımı aca gı ı ı ı. ır an - Bu rezaleti paşaya şifll 
d l d 

. D . . t . ı.,, n, a a yuzu p ır 'k d' . 1 d 
ete evam .ettı: •. . .. .. em~~ı~ mı? .. şte, o zaman mızı idi, gözleri irileşmiş, şeh- en ımı topa .ım: haber vereceğim . • 

h dd"H.d?~~ı def.ılım, fakat, butu~utud~ kı~dı;;: b. . vetten alevlenmişti. Bilekleri- 0.Bıra~ b~ıdalçak :~f°"" - Bir uşak hanımefendisirıt 
a ıRn~zı ı dt~r e ıyorum. . . -. en ı, sız ır ter ıyesız- mi biraz daha sıkmak, vücudü- kurt ıye k ~Y. r unlan, do arımı taarruz ediyor ... 
- ıca e ıyorum... sınız. mü gö"sün" .. . km k arma ıçın zor ım. ıııı· 
- Hayır rica etmeyiniz, e- Dedim. Devam ettim: b ... g kun ~zt~rıned çe Ş e ~ _ Ekmeg" ini yediğin adamın Bütün, bu. ağı~ dolusu ha'·~ 

1 
• l . . b ki .. ı B' '-" . B' k-h enı opme ıs ıyor u. aşır ret ve tehd tle m ka şısfll" 

bir geceyi nerede geçirecekler?. dar küstah, cüret sahibi, pişkin mır enmı e eyınız .. · . . . - .. ır Kdtıp.. ır a Y~·: dnn, korktum, hayret içinde kal karısına taarruz etmekten çe-
1 

. n r . {s' 
Dehşetli kızdım. Elim aya- adama rastlamadım. Hiddetten - Hanımefendi Hazretlerını ~ır mustahdem hanımefendısı dım. o, yine bir taraftan da söy kiruniyorsun, bu ne bayağı- parma.klarını bır~z g.e".şett!"ıdi, 

ğun titremeye başladı: çatlıyacağımı görüyordu da ha bu derece kızdırdığrma çok mü ıle bu tarzda konuşamaz.· O- l · d . hk' . kat, hıç bırakacak gıbı değ! 1'' 
_ Bundan size ne'·. . la: teessirim ı nun içindir ki siz terbiyesizlik, enıyoGr .. u ·1 . . B' k - . l v"e Devam ettun' . Bana, beni yiyecek, lokma 

10
_,, .. · • - uze sınız ır er egı çı - · · · k · rg"'· 

Dedim, sert sert yüzüme bak- - Kimbilir Prenses Hazret- Ve. Muhaverenin mevzuu bir küstahlık ediyorsunuz .. · dırtacak kadar güzelsiniz _ Rezil. . • ~a edece ; .. va~şı, kudu c3~ 
tim. Hiç aldırmadı, devam et- !eri o bir gece ne kadar eğlene denbire daha çok şiddetlendi, Başını önüne eğip, · _ Bayağı... b~r. atılışla uzerım~ çulları1~115 ıJ 
ti: \ cekler. . . daha cok kabalaştı. O küstahlı- - Affedersiniz Prenses. . . - Bu güzel vücudünüzden - Düşman 1. • gıbı bakıyordu. Bı.lmem . ıtı· 

- Prenses Hazretleri galiba Diyor ve .. İllive ediyordu: ğmı, laübaliliğini artırıyordu, Diyeceği yerde soğuk kanlı- ben de istifade etmek isterim!.. - Küstah.. oldu? .. O sır~da bırdenbır~ ol· 
farabyayı teşrif edecekler. · - Hanımefendimiz, hürmet- ben inadına hiddetleniyordum. tıkla, yine laübali.. Yine küs- - Ben de sizi tatmin edebile - Mütecaviz... şartla 'kuvvetlı ayak sesterı 
Çıldıracaktım. 1 karlarını hiç te hususi refakat- _ Bakınız halli haddinizi te- tah .. Yine cüretkar yanıma gel cek kadar genç ve kuvvetli bir - Adi adam 1. • du: k n·of' 
- Rica ederim. susunuz!.· ı !erine kabul etmiyorlar?.. cavüz ediyorsunuz... di ve . Yanaklarındaki 0 soğuk erkeğim!... - Şantaj yapıyorsun!.. - Bıra kollarımı, ge 

1 

.. ~iye):ıi~dim. Gözüm aynaya 1 . Dı;daklar ·,~ . o, ~e: :va~i~- 1?edim. Ellerini göğ~ünün ü- n_ıa.nası~ tebessümü kaybetmek - Size aşıkım 1. • - Beni tehdit ediyor~uJ?-... la~~dim bilek! . i idde!: 
ılıştı, yuzum mosmor olmuştu. k~ m.anasız t _. ssum bınkıntısı- zerınde kavuşturdu. Soguk kan- sızın, bıleklerimden tuttu; ısrar - Size malik olmak istiyo- - Kocamdan pay ıstıyor- kt' A k ~rı; ş 5oı 
Eğer, muktedir olabileceğimi 

1 
nı yıne muhafaza ediyor, gözle lılıkla: la ve .. Şiddetle: rum. · sun!.. çle . 

1~·. Y~ se~ın en vek1rııl1· 
· · · · · .. 1 · d d N' · f d' • · · s· · b · 1 b'I' V K 11 k k · eyışıının sıddetınden sa bılsem kalkıp başına bır şey ın rını goz enm en ayırmıyor u. - ıçın e en ımr.. - Belkıys Hanım .. O gece- - ızın iıtün sır arıruzr ı ı- e.. o arımı urtarma ı- h k'k İ:ı' . . lı . t<tı· 

direcek: Artık, ~er şeyi gözüme aldıra- Dedi. . yi nasıl geçireceğinizi tahmin yorum!.. çin bütün gücümü sarfediyo- a 
1 ~ten ıleklerıını ~ agit.' · 

- İşte buraya gidecektim ... rak yerımden fırladım: - Bıı tarzda benımle konuş- ediyorum. - Öyle bir gece de ben isti- duın: - erhal buradan çı . 
Divecektim Ömrümde bu ka! - Siz cekilip gdivor musu- 1mak io;;in kendiniz de ne hak ve İns:ı f edini z ki ben (le bir er- yorum.. . - Şimdi bağıracağım... (Bitmedıl 
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Sinem• buhranı: 

Ne yapma'•? 
Geçen haftaki yazımızda İs

~.nbulda ve ona bağlı olarak 
.urkiyede sinema işlerinin iyi 
&ıtmediğini yazmış ve anladığı 
llıız kadar da sebeplerini izah 
eylerniştik. Bu yazımız sinema
cı ve filmciler arasında şayanı 
~1kkat bir alaka uyandırdı. Bun 
arın ehemmiyetli bir kısmile 
~onuştuk. Bu konuşmaların biz 
ıltha bıraktığı intibalar üzerine bu 

fta ayni meseleler üzerine 
~'.krar geliyoruz, fakat şu fa11kla 

1
1 bu sefer sinema buhranım iza 
'· hiç olmazsa tahfif için ne 
~aprnak lazım geleceğini mü
llakaşa etmek istiyoruz. 
d Geçen hafta sinema buhranın 
an bahsederken şunları yaz-

llııştrk: 
l - Filmler çok pahalı. 

n 2 - Sinema dühuliyeleri pa
alıJaştı. 

3 - Sesli filmlerin bütün 
llıasrafı ve karı ilk gösterişte Allah bilir! 

MIJ .LIYET 1\ .1 \l:.'\l·t:\ \EL J<no 

, 

- - _....ıııı&ıw•a..:~ ........... _ • ._~ --..: 

" Coşkun beldt ,, filmi ı dtn " lcihıitı' Rapsodi ,, filminden 

. ' 

• 

1 midir. Filmin mevzuu şudur: 

'" 
•·· -· -- _ ..... _ .......... -·· ........... .......... __ ,.. 

- iLK. Sinema haber~eri j 
'. ---......... -... ...... - ................. - .... t 

1 Tam çocuk 
(Tam çocuk) musabakasında 

·birinciliği kazanmış olan Helen 
Parish ismindeki çocuk Ciına
ron nam filmde oynamak ıçın 
angaje edilmiştir. 

* * * 
Sigorta olmuşlar 

Metro Goldvin şirketinin bü
tün memur ve müstahdemleri 
25000 den 250000 franga kadar 
tahavvül eden meblağlar muka
bilinde sigorta edilmiştir. 

* * * Faks ve müttehit artistler 
Foks ve müttehit artistler i

simli iki film şirketi vardır. Bun 
!arın arası açılmıştır. Müttehit 
artistler şirketinde Çarli Çap
lin, Mari Pikfort, Duğlas Fayr
banks, Glorya Svanson, Norma 
Talmaç, Ronald Kolman gibi 
artistler vardır. İhtilafın sebebi 
Foks şirketinin Bahri muhiti 
kebir sahilinde sinema inhisarı 
elde etmeğe çalışmasıdır. 

Çıkarılmak isteniyor, çünkü 
tı;ernıeketin başka yerinde ikin
~.1 iiçlincü gösteriş yapacak ses-
1 makine yok!. 

4 - Sinema salonlarının ade

Şimdi iş kala kala filmlerin • 
pahalılığına ve dühuliyelerin a 
ğırlığına çare bulmağa inhisar 
eder. 

1 Grandük'ün maiyetinde bulu-
/ * * * nan Boris ismindeki genç Rus Rusçaya çalışıyorlar 
zabiti Hai - Tang ismindeki Gazetelere bakdırsa Ameri-
Çinli rakkaseyi seviyor. Arada kada bir çok artistler Rusça öğ 
bir takım ihtilatat oluyor ve renmeğe çalışıyorlarmış. Bu
Grandük Hai - Tang ı tanımak nun sebebi yakında Amerikanın 
istiyor, buna da maiyetindeki Rusya ile siyasi münasebat tc
(Boris) i memur ediyor. Boris sis edeceği ve bu suretle Ameri 
bu işi yapmazsa felakettir. Hai- katlan Rusyaya idhal edilecek 
1:?'11g Grandük'e gidi)'.or. Gran- bir çok şeyler arasında Rusça 
duk kız~ karşı fena nıyetle ha- filmler de bulunacağının şuyu
r~~et edıyor. Tam o sırada Çin-ı bulmasıdır. 

di arttı, müşteri dağıldı her sa- Vakıa bütün dünyada sesli 
lona isabet eden ona yetişmi- film imali masraflı oluyor. Sa
Yor. . tışı da nisbeten daha az olduğu 
.. Bu sebepler de hemen hemen için bu filmler pahalı oluyor-

bl Utiin ' sinemacılar müttefiktir- lar, lakin bu pahalılık nisbeti 
er .. Onların arasındaki aşılmaz filmlerin bize mal olduğu yük
UçUrumu (!) nazarı itibara al- sek fiate hiç bir zaman varma
" maktadır. Film bizim hatamız
"IYarak işi mütalea edelim ... 

Bu sebeplerden bir kısmı var dan pahalılaşıyor. Sebebi basit-
dır ki, onların izalesi muhal de- tir. Bizim filmcilerimiz arasın
llıernek için müşküldür diyoruz. daki rekabet yüzünden bir çok 

filmleri adeta müzayedeye Çi
l· - Bilhassa, memlekette ses- karılıyor. Herkes bir mikdar ar 

f~ makinenin az oluşu yüzünden V f'I h f 
~nılerin bütün yükünün birin- tırıyor. e 1 1 ta .;:: r - ıniil ersa 

Cı gösterişe yükletilmesi ve si- bir fiate çıkıyo Bundan kar 
~e eden, haksız yere kar eden ec-
ına salonlarının adedinin art- b' f' 

Ilı.ası bu meyandadır. Türkiye ne ı ılın şirketi yahut onu tem 
de birdenbire bütün değilse bi- sil eden.~erdir. İşte buna ça.re 
le m··h· b' kı . 1 bulunabılır. Bu çare çok basıt-u ım ır sım sınema ara t' .... t .. - .. ·· b" k · 
Sesı· ki k · t ır ve goruş ugumuz ır ço sı-

ı ma ne onmasını ıs e- f'l ·ı b f'k · ·· 
~ek ve temine çalışmak abes- nAe~acı ve ı mcı er ~ ı. n ı:ıu-
~r. Bu ağır ağır zamanla olacak la!'~m bu~dular. Haydı ~ıyel'.m: 
bır şeydir. Binaenaleyh kabul Bızım sınemacdar ve fılmcıler 
ttmeli ki; daha bir müddet ses- umumi esaslar dahilinde birleş 

I 

j 

J 

1
. L6.hOlf l<apsodi .. 111r.:indtn 
1..filmler -istisnalarla- ilk J mek için bir (ittihat) viicude 
~0sterişlere yükletilecektir. Bi- getir~miyorlar fakat münhası
tııaena:_yh işi on~ göre ayar et- ran fı ' cı;ı satı~ a.!mak için arala
t Ck lazımdır. Sınema salonla- rında bır nevı şırk c t yapamaz
l~llın adetlerinin artmasına ge- lar mı? .. Herkes ı,_uayyen bir 
ince; buna çare bulmak ve sa- nisbette -tıpkı bankalar kon
~tıları azaltmak muhaldir. Bun so!"Sıvonıunda olduğu gibi- bu 
, tdan birisi daha üç hafta ev- şinı:~ ~ s-:rmay~ verir v~ ehi 
~~! açıldı. Birisi bugün açılıyor. piyasasından fılm aln.J\ . jİr 
t it taraftan binlerce lira verip k.ete. havale. ?lu~u;. eke 
~•lon açanlara "salonunu ka- fılmı almak ıçı.n bırıb • rırı. ı gö
' at!,, derneğe, ne kimsenin dili zünü cıkaran ~ırıPm~cılar Lu se 
,1~tır ı~e de böyle bir sözii kimse fer şirkete yalnız aıtı"ak is tedik 
, !nler . .. Şu halde salon adedi- lcri filmlerin isımlerini söyler
,~~ azaltmak ta mümkün değil- !er. Şirket Avrupa ve Amerika 
}t. Buna mukabil memlekette dan istenen filmleri rakipsi ? bir 
~ııema zevki ve bu suretle müş alıcı olarak satın alır. . 

1
• tı adedini artırmak hatıra ge- Tabii bu tarzda alış v•'r ıs ile, 
it k" ' .. 

1 ı; bu tedbir uzun mütalea- ayrı ayrı artırma şeklı ''eı<ı mu 
•ruan ve uzak yollardan geçe- bayaa arasında hissolun.ıcak ka 
ttlı: tatb'k d"l k b" t k dar fark vardır.Bu sistem tatbik 
,_ ı e ı ece ır a ım d·ı· ı· ·· d (2 ) d "'Ctiib . . c ı ınce evve a yuz e S e-
)j e safhaları ıhtıva edecek rccesinde bir ucuzluk kuvvetle 
'ıtr tedbir olabilir. Netice müs- muht~ıneldir. Filmleri aldık. 

trni oltı :·, lneı!fi 1ni ora:;ınııTcyız~"' e:- · c i P o;.· ·-~ :~ . Fi!ıi1lcr111 ır 
~C'I .. J 

" Top attşi altında ,, filminden 

kete mal olduğu fiate ş;rketin 1 f 1 - ı --1 
ufak masrafı ilave edilerek bir Bu hafta r 
maliyet fiati tayin edilir. Eğer -~-~ .. !..·--··-- -----------...!:....--. 
filme müteaddit talip varsa on- Bu.hafta.geçen,h~ftaya ~za- halk tarafından işitilmeğe baş-
lar aralarında bir müzayede ya r~n fılmlerı.n !'tey etı umum~ye- !ar. 
parlar, en fazla veren filmi alır sı daha haflftı~: İstanbul sıne- ARTiSTiK: 
ve evvelce rekabet yüzünden ~aların?a ~ugune ~~dar tee~- . . 
yabancıya verdiğimiz para içi- sus etmış bır . te~mul var. Bır 1 Bu hafta İst.anbul yem bır sa 
mizde kalır. Bu fazlalar da sene hafta kuvvetlı fılm koydular !ona daha malık oluyor. Bu ye
nihayetinde herkese sermayesi rı;ı, ertesi hafta hafif film geçi- ni sal.on geçen sened~n?eri. in-
nisbetinde tıaksim edilir. . . rıyorlar. sa edılmekte olan Artıstık sıne-

Bu suretle filmleri ucuz mal ALH AM RA: masıdır. Sa~ipler~ne muvaff~k~-
etmeye muvaffak olursak sine- yet temennı edenz. Bu yem sı-

lının babası peyda oluyor ve * * * 
Grandük'~ yaralıyor. Çinli ida- Topların sesi! 
ma mahkum oluyor. Genç kız . . . . 
babasını kurtarmak i in kendini . (Topların sesı_). ısmındekı 
f d _,,. ç fılmde oynamak ıçın maruf ar
e a .,.,ıyor v_e f?abasm~ kurtar- ti t Al C 1 h f d 255000 
dıktan sonra ıntıhar edıyor. s .. 0 son a ta a 

OPERA. frank ucretle tutulmuştur. 
. * * * 

Opera sinemasında: Metro Goldvin ne çevirmiş? 
BiR ZEVCENiN SUKUTU 1930 senesi zarfrııda, Metro-

Gösteriliyor. Film sesli, söz- Goldvin şirketi Culver City 
lü ve şarkılıdır. Mevzuu şöyle stodyosunda 41 adet film çevir-
hu!asa edebiliriz: miştir. 

Beııny ile Flo karı koca iki 
dans artistidirler. Beııni iyi huy 
lu, hayatından memnun ve şöh
,...,te ıldırmayan bir adamdır, 

* * * Polanegri 
Polanegrinin tekrar sinema 

ya avdet edeceği ve hatta sah-

maları biraz ucuzlatmay~ ve o Alhamra sineması bu hafta nema Opera sineması idaresin-
nisbette müşteri adedini artır- programını değiştirmedi. (Cos- de olacaktır. .. .. , 
maya imkan elde edebiliriz. kun belde) filmini göstermeye P~r~em~e gunu açılmış olan -
Şimdilik hemen alınacak en mü devam ediyor. DoğTusunu söy- Artıstık sınemasında: 
essir ve müsbet tedbir budur. leınek lazım gelirse bu film iki 

hafta göstermeye değer bir eser 
Her tereddüt günü sinemacılar dir. Esasen bazı filmler vardır
için telafisi kabil olmıyacak zi- ki; ilk haftanın sonuna doğru 
ya'dır. Biz bunu memleketin 
bir ticaret şubesinin hayat ve 
mematı meselesi olarak müta
lea ediyoruz. Zannetmiyoruz 
ki' bir kısım sinemacılarımız, 

rakıplerini daha evvel ezecek 
diye bu buhrana memnun olsun 
!ar! .. 

" Bir ZLVcrnin sukutu ,, fil-.rıi,-ıde · 

HAl-TANG 

İsminde bir filmdir. Film kuv 
vetli ve hareketlidir. Hepimizin 
tanıdığı Çinli san'atkar Anna 
May Wang çok muvaffak ol
muştur. Gülerken, ağlarken, ta
ganni ve dansederken çok sami 

Ta/Jiata aşık , filmindn 

Flo ise mesleğinde parlamağa neye bile çıkacağı kuvvetle şa
haristir. Tali önlerine Mr. Wis- yidir. Rivayete nazaran bu meş-

lton isminde zengin bir çapkını hur Polonyalı artist (Moris de ' 
çıkarıyor Wistonun iş teklifleri Kobra) nın maruf La gondole 

1 ni kabul eden dansörler oyun- anx chemeres ismindeki eserini 
!arda büyük muvaffakıyet kaza Pariste oynayacak ve orada ec
nıyorlar. Fakat alicenap efendi nebi şiveli bir katlin rolünü der
lerinin gözü Flo'da olduğu için uhte edecektir. 
yavaş yavaş onu kocasından a- ........................ ... 
yırıyor. 

Flo Benniyi terkedip Wisto
nun yeni angajmanını kabul e
diyor fakat daha ilk oyunda ye-

l' ni sahne arkadaşının beceriksiz 
!iği ve acemiliği yüzünden hiç 
muvaffakıyet gösteremiyor. 
Wiston onun bu sukutundan is-
tifade ile Flo'ya manasız tek
lifler yapıyor. Sukutu hayale 
uğrayan Flo bu teklifleri redde
derek kendisini bir dakika unut 

1 

~:ımış olan kocasının yanına dö 
nuyor. 

1

. Melek: 

babasının istemediği bir kızla 
evlenmesidir. Filim daha ziya
de fantazi filimdir. 

' Glorya: 

Glorya sineması bu hafta 

Lahuti Rapsodi 

İsmindeki filmi geçiriyor. Lahu 
ti Raprodi İngilizce sözlü ve 
şarkılıdır. Mütevazi ve hissi bir 
dramdır. Artistler iyidir. Film 
bir sokak şarkıcısının hayatını 
ve aşk macerasını hikaye etme="< 
tedir. 

Majik: 
Melek sinemasında İngilizce 

sözlü ve şarkılı olarak: Majikte bu hafta Billi Dov'ur. 
Tabiate aşık bir filmi geçiyor. Filmin isır.~; 

ismindeki film geçiyor. Filim Top ateşi altrnda 
şen ve hoştur. Artistler müteva 

1 
dır. Film bir bahriyeli zabitinin 

zi oynamışlardır. Sesi gayet iyi aşk maceralarını ve bu yüzden 
dir. Filmin mevzuu basittir. vukua gelmiş faciay . hikaye 
Bir zengin oğlunun bir vapur etmektedir. Billi Dov çok güzel 

ı kazasında bir adaya dfü:;mesi v~ dir 

i 
I' 
' 
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Istanbul şehri için bir reh
ber tanzim edilecek 

M1LLIYt:T CUMA 19 KANUNGf.VVU. ıııao 

Büyük Reisimiz H. Fırkası ~~~~et 
- --· - ---- (Başı birinci sahifede) . . . (Başı birinci sahifede) b · h · k 

Fıkra 
ım; 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Yugoslavya' da 
ler oldu? 

ne • 

(Baş tarafı 1 ıncı sahıfe_de) ,..ı·n tehalu"k göstermektedir. urasını pansıyon alıne oy-
~ muş. Bir odasını de belediye - Bir kaç. ay müsaade buyur ( Ba!ifaralı ,?irirıci :> al>iicılı!) Osı:nan B. uzun ~~adı ya ızahat ı Teşkilat hey' etlerinin vazifeleri daktilolarmdan Hayriye Ham- !.anız, efendım. . . . d ·( 

verıyor, azadan soz alanlar olu hı. tama ermek üzeredir. Bazı . . o ha\·alıde memleketın te rı . 
d ma kıralamış. Kı ne yaptınızsa, ne yapıl- . . d · İ" yor u. h ' tl elecek hafta ı'cı'nde H · H 1 buld ... surette mesrutıyete av etı · . . .. . ey e er g - ayrıye anım, stan a dıysa memlekete ne kazandır- . 

1 
. ~ 

1 1 1 
tıı. ı • t f d Reısıcumhur Hz. ne hır ruzna Ank d t d klerdı'r . . bi ·ı . k d Al • mıt erı sevme e rnrsı anmış Ş f ı . • ra lD a . . . .. .. araya av e e ece · ıyı r aı enın ızı ır. tı sene dmızsa halk ne kazandıysa hep H lb k' · · . f k. cı· O Ör erın muayenesi mese esı e !11~ t_akdım.. edılmış v~ bu~ük ı;e He 'etler mesailerini kanu- 1 1- b ld h' 1 . . .. • .. d 

1 
a u ı seneleı·clenberı ır ·a 

ıd ısımız muzakeratı alaka ıle dın .Y 'h t' k d ı'kmal evve' stan u a ır genç e se- smı şoyle beş on hafta ıçın e e hk h 'I .. f . da" Şiddetli bir münakaşa O U 1 · 1 d' nusanı nı aye ıne a ar vişeı-ek evinden kaçmış ve onun• çabukluğuna getirsek, be!i on, k ~y~t, e ul et etmı~. bun ii· 
er::ıış er ;· B · d' - · · etmiş ve vilayat kongreleri top la evlenmiştir. Bu müşterek ha- ' yüz iki yüz, sağ sol bir. iki vu ço oş. a~mış ve bu Y?!d~ ~8. 

Cemiyeti belediye dün birinci Neticede, şehrin bir planını ihti hatıC:~te::::;n r~~~ vSa~~~~: Iı;ınmış bulunacaktır. Memle~c- yattan bir de güzel çocuğu var- ruştan sonra, bu memleketin de/ cadeleyı hır vatan va~ıt;sı . 
reis vekili Sadeddin Ferit B. in ve etmek üzere bir rehber hazır Ferit B. ayağa kalktı; tın her t~ında kaza ve nahiye dır. değil, başka bir memleketin bir rak tanımış olan hakı k~ SıJ· 
riyasetinde toplandı. Ve Tarihi lanmasr hususunda işe başlan- Reiı Gazi Hz. ni ıeliunlayor ocakları ıçt:malarına d.ev:urı ede Hayriye Hanım kocasile dört köşesine çekilip keyfimize bak l~'..ilm_ mutasa.vve.r yeı;ı tc~ it 
hir celse yaşadı. ması için keyfiyet makama ha- .. _Muhterem. arkad• .. •lar,· Bu rek, umumı kongreye ışt.ırak e- beş sene birlikte yaşadıktan son sak!.. kulu nahoş telakk·'· etr~·uşlerd ~ 

ak vale olundu. -.. ahh l la ra aralarında geçimsizlik başla- . _ Bu hal, merkez uzerınde feıı 
En evvel, Fatihte başlayac Şoförlerin muayene müddet- gün İııta~b_ul halk1?1 temsil ,e- de~ek mur .. as an _seçıyor r. y~r. Ve Hayriye Hanım, ko- Sız yı~Ilanı y~pma_ga~_kaY_bo: bir tesir yaptığından kıra!, b~O 

olan tahrir işlerinde çalışacak den meclısı umumı en mes ut Kanunus~n. 2? sın~en ~- casmı terkederek Ankarada bu- I~nı ye_rıne getırm_ege olem dı- dan bir ay evvel, hemen bütiiJl ıic komisyona intihap edilen a- leri etrafında münakaşa açıldı. ve kıymetli bir gününü yaşıyor ra kuvvetli bir ıhtımal ıle 25 ın-
1 

bl ti rıltmege alışmış ınsanlarsınız. 
1 

. . 'h . . 1<oO 
z;nın keyfiyeti intihabı tasvip Talimatname mucibince iki se- Bu"yu"k Haliakanmız Büyük. de Halk Fırkası umumi kongre wıan hak asındın yboşanına gekyor Birkac sene daha boğuşur, zah- nfazır alrı, zenıınıkı" zar ıçı_nl:yet· 

· d b' l · · dı' ' · O da ve ma eme en anma ara · "k k erans ar verme uzere vı a oltındu. Bundan sonra sokak ı- ne e ır muayene en ıcra e - Müncimiz Büyük Gazimiz hal- sı toplanacaktır. vakte ka r lı H . H . - met çeker, kan do er, te rar 
1 

.. d . t' N 
1 

ver 
simleri meselesi münakaşa edil- len şoförlerin her sene muayene kı temsil ~den böyle bir heyeti Gazi Hazretlerinin seyahatleri rlı ~ dyor. hayrıyde a0nımktcıg1er- milleti bu günlere iliştirirsiniz. d~rkel g?nkıonennf ış ırl. dazır a::~;ıı 

"'b' ı "d f . . • enrı en asta ır. o or ar, L" 1 . h b r en erans ar a reJııw di. Makam namına söz alan ya- ye t .. ı tutu masını mu a aa e- ziyaretle "'"reflendirdıler Bu hıtam bulmus olacagından Ga- ıhh . k 't' t . . t ut etsemz, mec amet uyur f d 
1 

d . d' kadar 
d ı d d B. !ık A ,... • · .. . . · .. .. s atıne ço ı ına e mesını av b' k'I · ay a arın an. şım ıye zı i"leri müdürü Osman B. dedi en er e var ır. ır ara v- şeref dog' rudan dogruya mu- zı Hazretlen Ankarada buyuk . d" 

1 
B d hl sanız, ıraz çe ı senız.. · 

1 
k . f 'k 

1 
.. "re~ 

" · B b'k · · d k . • . . . .. . sıye e ıyor ar. ura a, ı3 ası- .. • mem e etı te rı aya c u~ıı 
ki: ru . tat ı ata ıtıraz e ere ŞO - messilı oldugumuz hal~a aıttır. hır nu~uk soylıyecekler v~ sey~- run yanında otururken Ziraat Her gun fı~ı /~~ı akıttıgımız fırkaların artık avdet edeıniye· 

_ "Tevfik Amir B. sokak i- förlerin, muayeneleri esnasında Bunun bu suretle ve m~nne~ ve hatlennde aldıkları netıcelerı Bankası memurlarından İsmail kara kan gıbı murekkep, bunca cetklerinden uzun uzacliya bab· 
simleri değiıttiği için alakadar- fevkalade müşkülat gördükte- şükranla kabulünü tek!~~ e~~yo- ve müşahedelerini şerhederek Hakkı Bey namında bir gençle karikatür, küfür, hepsi boşa mı settiler. Bununla beraber, bil; 
!arın milşkülata maruz kaldıkla rinden bahsederek: 1:1':1· Bun~an başka buı::~ku t~- Cü1!1huriye_t ~al~ ı;ı-ırkası faal~- tanışıyor. - İsmail Hakkı, Hayri~ gidecek?. hassa eski Sırbi.stan halkı, yeııı 
rından bahisle bir rehper tanzi- - "Kararınız ne olursa olsun r!hı meclıs zaptının g~zel bır yetme yem hır ıstikamet tayın ye Hanımın ince hislerinin zera Kazım Kara Bekir bile daya- fu'kanın tesekkülünü hüsnü te· 
mi mümkün olupolmadığını sor mutadır. Fakat tatbik şekli ~a- lavhaya .Y~~ara~ meclı~ sal<>- buyuracaklardır. fctinin meclübu oluyor veona iz madı, yazı yazdı, tasarruf, yer lak.ki etmediği icin, kıra! ~;ııı· 
muslardı. Bu husustaki müşkü- limanedir.,, dedi. ~na talıkını teklıf edenm.,, de Kongre memleketin ihtiyaç- divaç teklif ediyor. Hayriye H., li malı, şimendifer işlerinden al dilik bu tasavvurundan •;:ırf• ı' 
latı' en evvel hisseden belediye Riyaset makamı. dı. . . . 1 !arını nz.zan dikkate alarak mil- bu teklifi kabul ediyor ve bun- tı yedi sene evvel o balısetmi!i, zar etmis e benziyor. 
olmuştur. İstanbul gibi dağınık - Zulme kadar müntehi. ol- Bu teklıf ıttıfakla kabul 0 un him değişiklikler hakkında mu- dan dört ay evvel nişanlanıyor- öyle söylüyor. Halk fırkası yeni Vaziy'etin hülasası ııu '<İ ; \'~ 
bir sehir için bir rehbere şiddet- masım kimse aklından geçir- du. . . . h d'I k karrerat ittihaz edecektir. lar. . hakikatleri ondan intihal et- goslavyadaki yeni rejim, y3J11 

le ihtiya,. vardır. Bunun icin yo-
1

1 

mez." cevabın verdi. Avni B.: . On d_a~ık~ ıs1tıra at.he ı mt e Fırka program ve nizamna- Nişanlılık devri mes'ut gün- miş. diktatu"rlu"k heniiz vıpran ına· 
" - · ere b nncı ce seye nı aye ve d k .. .. b' 

rulmak ta lazım değildir. Avru- - "İsteyerek deg' il. Fakat u.zld' c1 

1 d ı ter- mesi de ıslah ve tadil edilecd:- l~rle deva~ e er en .g~nun ı- Bu intihhi, bilirsiniz, son de- mıstır. Merkezin suiistimalfıtııı 
h h · d bö' ı hb rı ı. e_se sonun a ocayı · B 't'b ı H lk F k ı rınde Hayrıye H nıkahhsına · ı ·n· panın er şe rın e Ye re er netice o oluyor." Mukabelesin- k d G · H meclis salonunu tır. tı 1 ı ara a . ır ası ca :•. . rece ağır bir !ieydir. Altı sene dan, fırkaların mücadele erı 

ler vardır. Bunlar tetkik edile- 1 d b 1 d B d b 1 e ı;:n azı dz.d. F . B çok mütekamil bir şekil alacak- doktorların kendısını evlenmek evvel bir lider şimendifer yap- den brkmıs olan halk, kendisiıı.e . . . . k e u un u. un an sonra e e I teşrıf ve Sad c ın ent .. e ten menettiklerini söylüyor. B · !iı 
rek hırı esas tutulabılır. Fa at diye sıhhat isleri müdürü Neşat " Halkı temsil eden bu heyetın tır. b h k'k" b' b t. malı desin; bir fırka da tutup daha mülayim gelen dikt'1tör · dah l h · b' h 't ı - se ep a ı ı ır se ep ır. b f'k . 1 · d'/ d e· ::ı evve şe rın ır arı asını Osman B meselenin cihet; fen- arasında bulunmekla çok müte- Ş ı · · d b. y 

0 
. .' f . 

1 
k u ı rı ça sm, ve şımen ı er ğü şimdilik tutmakta eva~ . 

yapmak lazımdır. Numerotaj niyesi hakkında izaha't ve~eg'e hassi olduklarını ve bu hissi- eıırımız e ır unan f ıglerbt:ıra tahnbnbışanh~sınat ar yapsm. Sonra da ille iktidarda diyor. Yalnız halk: ıneşrütıye 
b . 'k b' d b" . . b «ı az a ır mu a et ısse me- k 1 - d · 1 • 

1 
d ~ . cıeıı ıttı ten sonra ız e esasen oy basladı yatlarmın vesaiti mfirıasıbe ıle me usu " H . H b eb b" a acagım esın ... tin .bir giın avc et e cceg-ın 

l b. ki' fi 1 eıkt' N m . . , d yen ayrıye anım, u s e ı . bul N k l ııe 
e ır te . ı ege c .~r. ht;d. e-, B d b 1 d. · t rif l:alka iblağını,, beyan buyur u- Bir kaç gündür şehrimizde ondan ayrılmak için iyi bir vesi- Bari yaptığınız şimendiferin emın · unuyor. e ıra ·da 

rotajin hıt:urıldi"ıknda muteah bı. ın ı'buyuruansırGaaza. Heze rıyefeay~atle~n- ,/ar ve azaya veda ederek ayrıl- bulunan M. Aleksandr Vutira le olarak da kullanıyor. vagonları, eski iaşe vagonları de etrafındakiler, su sıralar 
parası ven ten sonra ıraz .1 • ld ı . 1 ·ı H kkı · 'b' b' · · · ı parlamenter hayata avdet ~t· ·· d ' d k' ·ı b' ı·k r ı ar. . . .. dün vapurla Pire'ye hareket et- Hayrıye, smaı a ya nı- gı ı ır ı!iımıze yarasa.. d r· para artacaktır. Musaade e er- 1 e 1 zevat ı «:. ır ı te mec '.~ -~ Gazi Mz. ni beledıyenın o- . . , . ~ .. .. • .. .. i de edi or. Di- meği aşla düşünmemekte 1 
seniz bir iki adam calıştrraca- !onunun samıın locasında gorun nünde toplanan binlerce halk se mıştır. M. lutıra Yunan Parla- ~an yuzufgunhu a . . Y d d GAZiill'ELERDE ler .. İkide birde yeni bir fırk3 
- · -1 k H d"'l B' · · J h ı d l . M" .. · mentosunda Selani.k meb'usu- ger tara tan emsıresıne e a- . . . . d . rıı· gız. Bunlar harıtacı o aca , a- ~ ~'." :r an ıçım e çe_ r~ er e vinçle beklıyordu. . uşarunı- 1 11 

S 1• . 
1 

_ rılarak İstanbulda iken kocasi- Geçenlerde bır muharrır Ş~k teşkıli ve saıre hakkın a u~~ , 
.zirana kadar esasat hazırlana huyuk bır meserret belırdı. Aza leyh Hz. çıkarlarken şıddetle al dur ~~hale ;, arukte 1'.eş~o u 1 b'rlikte bir aralık ev;nde otur spir'den bir eser tercüme etmış; lan haberler: efkarı umumıyeY 
caktır." ı ayağa kalkarak Gazi Hz. ni u- kıslandılar. nan ~~ ~gos gaz.e~esı aş- de kıları Madam Luban~n Anka- fakat o kadar kelime kelime ter ve gayri memnunları bir dere

1

: 
. · ı ı ı· ı d G · · - k · muharr•rının k:ır<lesıdır. u . .. · · .. 

1 1 
k k d Avnı B. cevap verdı. zun a~kış ar .a se_ am ~ r. . ~zı Halk Fır asını zıyaret ı rada açtığı pansiyonda yerleşı- cume etmı!i kı, ~um e er arma ceye kadar oyalama~ ma sa a· 

- İstenen bu değildir. Eski Hz. rnn teşnflerıne aıt tafs1lat Büyük reisimiz bundan_ s~on- st•sıe söyleme~~i unutmayız yük yor. İsmail Hakkı, Hayriye Ha karışık, uzun, bı~. !iey anlaşıla- na matuftur. Bıı vazıyet ne k. 
~okak simleri. yeni ne isim al- kısmı mahsı.:sumuzdadır. ra C. H. fırkas'. lst3!1bul v~aye_~ >ek ses ima_n v~ _imanın ifadesi rumı taki!Jt'Cn geri kalmıyor. O- may?rmuş. T~r.~ume _ed:n ~u: dar sürecek? .... Mesele, dııha ~ı; 
dı . Bunu gösteren bir cedveldir. ı İkinci celse ac;ıldr. Ameli ha- merkezini teşrıf ettıler. Mu~ru olduğu vakıt tesır yapmaktan nunla evlenebilmek için muhte- lı~rrır ş_eksp!r ın vırgullerı'?ı. yade halkın tahaml'T'.i.ilü, .. <l~\~-

Osman B. tekrar söz aldı. yat mekteplerinin umumi va.:i- nileyh Hz. fırka merkez.~de hali kalmaz. Yolunda çalıştığı- lif teşebbüslerde bulunuyor. O- bıle ye~lı yer!ne ~oymuş. Bırı doğrusu krralın v,. dı~ctator_ıtd 
- "Avni B. in dedikleri ııekil yetleri hakkındaki rap:)r müza- bir saat ka~:ır:~k f~11ka t~şkılatı n~z büy~k f!l~fkiıre_yi halk~n k~l na haberler gönderiyor. J!ak~t b~ eserı tenkıt e~ıyo: ve muhar resinin mem~e~et ıdaresın i~ 

hazırdır. Sokak isimleri tebdi- kere edilecekti. Fakat iktısat en etrafında goruşmuşlerdır. Fır- bınde bır fıkır halınden bır hıs bütün bu teşebbüsler netıcesız ı rır su cevabı verıyor · ı gösterecek len sıdclet ve tazY. 
d k d ·ı · · Af n meb'u- h ı· · ı· · · · .. l" · d · b · ı dır Urıııt Jindf'n en fazla şikayet eden it- cümeninde de buna ait bir maz- ka a . en ı ~rını _ yo, _ a ıne geçır~e _ısınız. • kalıror. . . - Aman efendım, ?e _s~y ~- kin erec~sıne ag ı · ,.ıı: 

faiye olmuştur. Bu tarzda bir 1 bata bulunduğu için birleştirile su Alı, Tekır dag mebus~ C~ Demokrasının. ne oldug'!n_u Bır haftadanberı Hayr_ıye H_a yorsun uz; bel]_ Şekspır gıbı bır mamalı kı; Yugoslavya kır · .
1
. 

cedvel yapılarak gönderildL Bir 1 rek müzakeresine karar verildi. mil, İstanbul: meb'usu Huseyın hal~a a?la!ma~ bılhassa ~ızın rumın hasta~ığı ~ükse:mış ~azı- dahinin virgüllerine nasıl karı- harid siyaset. sahasında ve; h~t 
h• ıl im dr İ tı'd • C · .. .. · t' d'I Beyler ve saır zevat karşılamış vazıfenızdır. Bır takım kelıme- yettedir. Daıresıne gıdemıyor. şırım?. hassa İtalya ıle ol;:ın vaz.} ,, semere as o a . p aı şe- umartesı gunu ıc ıma e ı - 1- k' k k rlf" d'Jd' d' · · · ı · d .. · t~" 

'ırıl ise yaramaz efendim." Dedi. mek üzere celse kapandı. lard.ır. . .. .. .e.r var 1 51 ~1 ~a a uz e ! !- Belediye ken ısı~ı m~ayene ı- * * * ve münasebet erın en reı•mı ı 
· Bır saatlık ı.;_zun goruşn:ıe e_s- gı halde hatta muneyverlerımız çin doktorunu g.?nderıyor. İ~- viye edecek en küc[a{ fırsatlar 

nasında umumı esasl":r da~~e~ın arasında onu tamamıle anlayan- mail Hakkı da dun emanete ug- Eski l~derler~en ~irin~'? yazı kaçırmamaktadır. 

Ad h de fırka teşkilatına aıt muhım /ar çok değildir. Halkçılığın n~ rayarak Hayriyeyi arayor. sı_ndan sı~e sevıye 0!negı ola- Etrafımızda ve baska ıne!T'.' ana Şe rı• nı· ve cı·varını nok~alar mevzuu bah_sol~uş ve olduğun~, esasları neden ibaret Hasta old~ğu ha_berini alınca bıle~ek blır ~aç ~elıme ~pla- leketlerde olup biten sevJer'_' 
Gazı Hz. fırka heyetı muteşet: bulundugunu halkçıların halka yeni taşındıg pansıyonun adre- d~m. !-. lmı malumat, 2 • Sıh mi hatlarile görmenin. ef 
bisesinden izahat alarak kendı- kaqı ne gibi vazifeler deruhte sini öğrenüp onu görmeğe gi- hı asrı!ı~, 3 - Masalları ıktısat ~ll mumiyemizi ikaz ve tell' Seller naslı bastı !erini tenvir buyurmu~lardır. etmek mecburiyetin~e kalacak- diyor. Fakat kapda Madam Lu- ruhları ıle doldurr;n~. 4-:- Va- v:~~susunda büyük tesiri ola' 

Reisicümhur Hz. H. fırkasın larını madde madde ızah etmek banın mümanaatına maruz kalı tan malma derunı bır ragbet. • k .. 
.. .. .. .. . . . . . dan halkın candan alkıs.ları ve lazımdır. Cümhuriyeti onun ica yor. İçeri giremiyor. Mecnun gi B.u d~r~n~ rağbet uzaftan iç cagına anıı?. Siirt Meb'ı.ısıı 

~~an~da munteşır :rurk sozu tı gece çok fecı ıdı. Bır . kısım "yas.a,, sedaları ara~'.nda a~nl- batını yüksek ses!e a.n~atınız. bi sokak!ar dolaşıyor. Ar~adaş- çekış gıbı bır şey oI.n:ıaiı.. MAHJ\-tU'i°~ 
refikımız, Adana ve cıvanın sey hastalar pamuk ve nebatı sana- mıslar ve doğruca Turkocagıru Cümhuriyet prensıplerını sev~ !arma derdini açıyor. İntıhar e- Falıh RIFKI . ,, 
labı?- .nasıl . bastığına dair, şu yii ~ürk Anoni.ı:11 şirk~:i. Kiloda te~~if etmişlerdir.~ diriniz bunu kalplere yerl~!itir- deceğinren bahsediyor. T~rzis~- mail Hakkı, Bu cinnet saniyele- nı~ ilk ~azardaki nıan .. ar._.~·:~ 
tafsılatı verıy~r... . f~brıkasının gon~erdıgı . kam- Türkocagmda •• mek iç_in_ hiç bir fırsatı ıh~/ ne uğrayor. Or~~'.'- . Hayr~ye~ rinde kendini gaip etmiyor. Pal Ismaıl Hakkının cepkrı bİf 
perşembe ;ununden~.erı de- >onlarla Cumh_unyet oteline_ ve Müs.arünileyh Hz. oca~ta, o~. etmeyınız ayrılmada;ı evvel bı; çrlğın gibi sevdıgı_?-ı, onu o~~uı:' tosunun diğer cebinde getirdiği nıy~r. Paltosıınun ~ebınd.e tıJ' 

vam. eden yagmurlar dun ~e ev merke7: ~skerı hastahanesıne ak katibi wnumlsi Fethı ve mu defa daha tekrar edıyorum. Sı- . meğe kıyamayacagım kendısını t a ile Hayri yeye tekrar hü- yem tabanca kılıfı hır de us ıe~ 
velkı akşam saat 17 de sagnak nakledıldıler. ~ür Lütfü B.ler idare heyeti ve zin gibi bir takım ihtisas !iUbe- ıöldürüceğini itiraf ediyor. us ur d' or ra mahfazası bulunuyor. Ye .u 
halini aldı. ~e bu hal saatlerce Bir aile ne oldu? , gene_;, münevver ocaklılar tar~- Jeri_ne_ n:ensup güzide mü~~vver Saat 2 raddelerinde İsmail cU:a~r~~e, ·korkudan yat.~tan c~~~~den bir .k~dın alyaı_ıs Jaı' 
devam ettı. . Seyhanın ortasrndak· d d fından karşılanmışlardır ve mı- lerımızı karşımda toplu gorme~ Hakkı, yene Madam Lubanın fırlamış bulwlyorken yüzunc ve zugu çık!yor. lçıııde İsmaıl ·nde 

Saat 20,30 da gel~ hır h~~~ kamış bekçisi hakkınd~ e: u~a~ safir odasını teşrif ettiler~ . . ten ziy~desile m~m?unum. S!- pansiyonunun kapısını çalıyo~. boynuna muhtelif darbeler indi- kı 23-8-~30 yazı\ı. Ce.ket ceb
1
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de Seyhandaıı sellerın geldıgı b' 1• t 1 . k. Misafir odasında ocak katıbı ze kalbımde bu hıssı memnum- Kapı açılıyor Bu sefer Ismaıl . K çmak üzere bulunan beyaz bır zarf. Üzerınde A e h b ·ıd· ır ma uma amanın ım anu kl . . · h f • rıyor. a . 
1 

. 
1 
·ıetnan1 · 

a er ven 
1

• • yoktur. Yapılan kuvvetli talı- umumi.si Fe.thi Bey?en_oca_ a- yetle veda edıy~rum.,, Hakkı, hiç bır mu ale_ete ma- Madam Lubayı da boyn~dan yın sene~ en v~- ve <a Dolcto.r 
llk telaş~ minlere nazaran ilk gelen sel nn tarıhçesı ve vazıyetı ~azıra- Fethi B. ın cevabı ruz kalmadan e~e dahıl olu:ror. ustura ile yaralıyor. Venıhayet, Portmenı~de b . ı reçete. e~I;;ıı ı· 

Bu haberi alan şehir halkı teh bu aileyi götürmüştür. Aile ef- lan hakkın~a mufa~sal . ızahat istanbuloca - ı katibi umumisi İki odadan v~ hır s~fadan_ . ıha- tabancayı ağzına dayayarak ~bdull~h 1;ffizaı: a~a.b ı tB.ir ct.e 
Jikle melhuz bütün mahallelerin radınm yedi sekiz kisi olduğu aldrlar. Gazı Hz. len bu ızahat- Fethi B Gazi gHz. nin hitabesi- ret lı;ı p~nsıyoncugun ıçınde beynine ateş etmek suretıle bu çın verıl~ısf b~r ~af~ .· 53111· 
tahliyesi için faaliyete geçti. söyleniyor. Hastah.ıne bahce- tan çok memnun kaldılar ve: . erek dedi ki: Hayrıyenın od~sını bulm::ıkta kanlı sahneninortasında yere yı muh~ere e ten. el eı ıı_ıl flal: 
Fakat sellerden birinin gelmek sinde de bir cocuk boğulni'uş "- Ne güzel bir fikir, kuvet ne .. ceva~ ~er . . . 1 _ müşküla_t c;ekmıyor:. O~~~a da- kılıyor. . felerı karıştırılıyor. ~~=· ede!' 
te olduğu kanaatı vardı. Halbu Cümhuriyet fabrikası civarında li ve ne güzel bir fikir ordusu,, -Buyuk reısı~~ · .o.çaf~ırıı hil oldugu zaman gordugu man Kom~ular ve zabıta eve ,c;tahil kının ratır~la~ını 

1 
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10 
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ki dağlarda üc; dört gündenbe- ki evlerin sahipleri kısmen cüm buyurdular. za g;eıı:nekle _me~~ımız .1c~ ıze_ zara şu?ur: olduğu zaman, bir ölü ve uç ya bu de ter, u. aıı 1 va_ anıacalı 
ri devam eden yağmurlardan ha huriyet fabrikasına iltica etmiş- .. eakıben Gazi Hz. konfe- y~nı bır teşvık ~o~_terdınız, yem Ha:ı,:rıye H. yatakta yatıyor. ralı buluyorlar. Yaralılar, der- fahatım tenvıre meda. ~arda~ 
beri alanlar vok haklı bir en !erdir. Cümhuriyet fabrikasın- Mut !onunu teşrif buyurdu- bır. ku~vet ':'e~dınız. Zaten kalp Beledıye doktoru Cevdet Bey, hal Nümüne hastanesine n~kl<>- s~.tırlarla ~?lıı.:. Beı_ı, bun. te•s· 

ise icindedirler. dan aşağı adada bulunan 12 kişi rans.;a fi hemen ocaklı len daıma sızınle beraberçarpan yanında .. Madam Luba da oda lunuyor Ve Adliye tahkikata dun ve bugun~u tarıhl~re . ıafl 
Bir 'çok kimseler at üstünde de kurtarılmıstır. !ar. tra l~rmr ocaklılar, huzurunuzda _her z~- kapısını önünde .. Hayriye, İs- aziyet .ediyor. Evvela yaraltla düf eden s~hıfelerdekı ya~ı 

tehlikeye maruz evleri selden .. . ' . . genç!~r a ı . tukları man duyduklarımuhab:tıve m1!1 mail Hakkıyı görünce hayretle ~ın ifadeleri alınıyor. Üçü de i- istinsah edıyorum: s~· 
h b d .1 Cumhurıyet fabrıkası cıvarın Gazı Hz. nın nu . netarlığı doğrudan dogruya sı- uz" üne bakıyor. Genç aşık sa- b'l" la Yalrıız dok 17 K. evvel çarşamba.. ; a er ar ett1 er. d "k' k" "k • bo" ld G . H ki gençlen su k. bulduk! y fade vere ı ıyor r. d Miıtl.e $ l· a ı ı uc;u c;ocugun . gu u- azı z. oca ı ·- . - . ze arzetmeğe im an arı bık nişanlısına hitap ediyor: C d t Beyin yarası çok a- CÜD Hayriyeyi gör üm. . •ı· 

e • 1 k" . ğu da deveran eden şayılar me- mühim veciz ve belıg hıtabeyı için son derece mes'utturlar.,, _ Beni istemiyor musun?. ~or evK e d' . atılan kursun •irim Dairesine gittim. B"'. 
IT~:r s~ 12

kde s~ op~~f v_a yanındadır. irat etti. Müteakıben Gazi Hz. ocakltla Ve cavap alıyor: rzrd~l kenmi1ğ:~: isabet e~iş madı~ Müdirleri evi tarif ett~ 
sı_ 

0 
u: r~ı ~c; . ~aha 1 e~ı- Yılalan evler: "-Son seyahatimde ziyaret rın alkıslan arasında ocaktan _Hayır' ~~ • ~ Cevdet Beye felç0 !er Gi;tim Beni kabul etıııııe· 

nuı tva~y~tı ço ld e~.ılh ı~.k~ ~e - Bu husı.:sta vaziyetin ihdas ettiğim bütün ocaklarda beni ayrıldılar. Hayriye 
0

doktora hitaben İs- 0 ı!ı'!un e ;elinden aşağısı hissi ist~edi. ıs K. evvel per~~ııı ce· 
mış ~- el enbse k e ı b a ı "n ar ettigi mii§kilattan kat'1 bir ha- cok memnun eden bir faaliyete Beyazıt fırka merkezinde mail Hakkıyı göstererek: g~ ış.v etmiştir s.; vaziyet Bugün alemi faniye veda ede 
sene ım en a~ a ve u gu Y - b rm . ·mkan ktu . h' ld Bilhassa d .... d bö nı gayıp . ı· 1 1 D fıe· ~ayanların görmediği bi; seldir. er ve · ı:_nın 1 1 

yo r. ca!!lılığa sa ıt 0 um. Reis Hz. ocaktan B~y?zıt C. - Bu a amı_n yuzun en Y karşısında kendisine aıne ıya! ğim. Fakat ya nız. deği . e 
En fazla tehlikeye maruz kısım !{arşı ,ra l~da Hastahanede su- Turk ocaklarını;ı b~ılu.nduk~_rı H. fırkası kaza merkezını teşrif le hastayım! dıyor. . . yapılamamıştır. Üç yaralı da riıne, hayatıma e.veda! ı 

ce Yeni mahalle olarak görü y~n bır_adam.boy_u oluşu orad.a merkezlerde faul_elı ~ır ta ım ile burada kaza reisi ve fırka Doktor Cevde_t Bey . Ismaıl maruz kaldıkları felaketi yuka- İmza: Haki< ıt 
.' yordu, Bu kısım da halk tama ~ı ~vlerm ':'azıy:~ı ~a~kr_ı:ıd~ hır hizmetlerle ha~k uwrınd; çok erkanı tarafnıdan istikbal edil- Hakkr Beye "Rıca edenm Bc;y rıda hikaye ettiğim şekilde anla Tıbbıadli tarafından yaı'11~ 

.1 evleri boşaltt 1 Ocak ma fikır verebılecegı gıbı hukume· müsait bir t esır bıraktızlarma . 1 d' efendi diyor. Hastayı terkedı-
1 

Ifadeler alındıktan son d İ ·ı Ha ·k" r.:ı e 
1 

ar. · larl 'ht d'I · h ı ~ · d' b d ··r mıs er ır. • uyor ar. muayene e smaı , • rı:· 
) Heleri kurtarılmı tır.Karsı a tın su a ı a e 1 m:ş t; unma ~ahit oldum. ~_ım ! u.ra a g~ · . · d h niz !.,, . . hkiki heyeti vak' anın cere ı <Yzına cl::I amak sı• .. 1~ dıaı icin selin \ık hüc~u Si da Ocak mahallesınde evle- düğüm gibi mılletın hırçok gu- . Beyazıt H:.F.~ıkası_ı. ar_e eye Ani bir tehevür, adeta hır cm- ra ta tt' - i eve eliyor ve işe ta- ~am oyu. a,., r-- . üst dı~ 
o.maa buz kalmıştş Bilhassa o rin ne vaziyette olduğunu anla- zide münevverleri Türkocakla- tı ve azas! Buyuk Reısımızk~l~ak net İsmail Hakkıyı esasen ıkafa by:ınb. edl~ıgnin iotfrakile odanın va tıl: ~eynıne altesd. e_t ıgı, 1<ıırşı.I' 
.ıa m r · 1 s ·. · bö ı dim edilmis ve kaza tes ı atı • - 1• d h ı ı a " lennın parça an ıgı ve 

1 , da lağımlardan giren sular tır. nnda top anmıştır. ızı Ye . . ·. k d:l · ' sıncla tasarladıgı p anını a a . t'n' ve müntehirin yarasını k l<l - b'> ec1 lrıl 
Cl\ka\m soakklarda selin şid- Karl!ı yakda iki ev su gediği t:trafımda gördüğüm bu . anda ~esaısı h~kk'.m!a en ı erme geniş bir tarzda tatbike sevkedi zıybe.tı .;e başlanıyor.Odada yere P:un başta a ıgr tes ı · 
> ı s . hali . d d .. . kıld . . d' l 1 ızahat verılmıstır.1 . H kk it tes ı ı h' . b tır e f. t'lc beraber akan hır nehir ha ma esın e e uç evın yı ı son seyahatımın ıgeı- ıatıra a- · " . yor. smaıl a ı, pa osunun ·ımis yatan münte ırın aşı · rııı v 
~ .ı ld ğı kat'iyetle tesbit edilmistir. rını da zihnimde uyandırarak Gazi Hz. burada bil" saat kal- cebinde hazır duran tabancasını sen bayı ıslatan kanlara gö- . Tabancanın ve ,ı<tl'~a kikllıı:1 
.. ı ~ ı. Safak hah Muhabere münkati: Türkocaklarını'"! faaliyeti'?den_ dıhan _sonra fırkadan ayrıla- çıkarrp evvela doktorun üzerine m~f~~ş, sol elinde ucu kınlmıs nı alınmış o'.ması_ ve ta \kııtıer 
Turk~cag ı , lı~e ve ~ men 60 . . -. · .. duyduğum derın memnumyetı rak dogruca Dolma bahçe sara- iki el ateş ediyor. Doktor ay~- ~ ust~ra duvarda kan dam- mey~ana cıkardıgı ı:... :_~ Lad 1 
ve lo •• Lnta c ıvarı he. ·ı b' Daha ılk sel gC:Idı~ı anda;ı ıtı ifade etmekle çok müteha.~si- ;vına avdet buyurmuşlardır. <> a kalk. nuşken oda pençeresı- bır Od, kapısının camı kırıl- ı İsmaıl Hakkı.·n P se " lı ,..- ı 1ı~rt 

.ıtim derinliğinde nehir ı e ır haren muhabere ınkıtaa ugra- -·m Gazi Hz bugün gidiyorlar. ,.,_ .. '"ndeki saç sobanın yanı- laları. a öldürmeğe ",. bilah~re ; ı;ı. t· edİ' 
s:::vıyecledir. Oc~kt~ daha 1~~- ::1ı~~k Grerc;k İstanbul ve gerek '" ~~zi Hz. çay içerlerken de Gazi H~. bu ak~am T_raky_a:l'.ı ~~n Y~~~~wor. . mış.~ail Hakkının şapkas~, .du- lcar~r verdiğini göster"l"'elct ıır' 
·. ı kısımlar arazı _munhat od . . ek' a akıle muhaber~. etmek! tekrar gençlere hitap etmioler tesrif edeceklerdir. Muşarunı- Hayriyeye de bır kurşun atı- İsd'bine yuvarlanmıs, ıçıne Vazıfe başında ağır surette ~ect 

, ı~n heme·1 hır metre erın ı ım anı yo tur. Pek mustace " - • K ki r · . 1 var ı . · d d 
1 

D C d B · s-' . 
• ~ne~ .' . d 1 fi an 0 . . hakikaten hatıralarda cok leh Hz. evvela ır are mı ve yor. Elınden yara ıyor. .. adele sırasında hır e u- anan r. ev et . ısc bir ''ğind ~ s~ ıst ılası altında rr. :e~~~zi~in t~~~ssüt:karr~ee~~~ ;:ydar izler bırakacak irııat ~öz bilahar Edirneyi ziyaret edecek Madam L~ba, bu sır~d~ du- :r:: boyası tübti düşmü~ bir ta- bir suitesadüfe kur~an gidf~ııP. 
Güneşlı, Yamaçlı, Sakızlı ma- ktedir. Kaza nahiye ·k .. _ ler· söylemisler bilhassa demiş- ierdir. . varda asılı hır aY.na~ı sokup İs- rak bir İş Bankası kumbarasr, kahramandır. İsınaıl Hak ııM 

halle len l:urtar:lın:ştır. arşı ya ~~;le ne telefon ve ne de v~lg~~f ler~ir ki: Reisicümhur Hz. nın Traky~ mail Hakkının ~zenne fırlatı- bir 'kırık ayna, bir boş kurşım 25, Hayriye H. nın 21 vası 
ka tamamıle ::;\•altındadır. H_as 1 atları ile muhabc e etınek ka- "-Siz milliyetçi zümr~. halk ian 3a 1r günü avdet etmelerı yor. Pıı har~~etı, ~mı ~~rta~a~ıkovanı, brovni~. tabancası, oda- oldukları anla§ılmhtır 
tal1enede b~ı meyanda tamamıle 1

• • 1 konu~tııeuııuz vakıc vuksl'l: . uhteıneldir mıvoı· n <la ıkı ktır!;un yıyor. Is , ı · hı !dır. a · , 



l5a:anbul futbol r Seikat Hanım L·T·PIVER 
( Başı birinci sahifede) 

Yalnız şu muhakkaktır, ki bil
hassa şampiyon Fenerbahçe ile 
Galatasaray, Beşiktaş, ve Vefa
nm maçlarını büyük bir merak 

alaka takip edebileceğiz. 

1 
rıarem te rzihanesi bu kere 
Sık Kadın Terzihanesi 

na~ı altında pek mahir bir ma
kastarlle yeniden küşat edildiğini 
muhcerem müşterilerine arzeder. , 
Adres: Beyoğlu Tünel başı ~:le ktrik 
şirketi ka.pl karşı s ında S..:: fc: r nglu 

Ap.No. 2 ---

lstaııbul mıntıkası ticaret mü• 
dürlüğünden: 

1 

KOLONYA .... '\ -
SUYU 

N° 1 t 

PARIS 

EAU DE 
COLOGNE 

N° 11 

Biz de herkes gibi geçen se
neki neticeleri nazarı itibara a
larak tahmini bir takım mütale
a+ serdedebiliriz. Meselii, 929 -
1 > ı ~pmpiyonu Fenerbahçe ge

çen sene yüksek bir varlık gös
termişti. Kuvvetli hasımlarına 
iyi zarbeler vurmuş, kat'i neti
r ~ler istihsal etmiştir. Bu vazi
y · için aradaki oyun farkının 
' 1ir\ bir şey olmadığ.ı muhak
ırnktı. 

Sefainl tilccırlye eshap ve mllı· 

tıhdeminl cemiyetinin idare heyeıl 
loılhabı 22• l 2- 1930 pazartesi giiııU 

Galata nbtımında eski liman binuı 
dahilindekl cemiyet merkezinde yı· 

pılacı&ı ve ıaat 10 dan 14 de kadar 
intihaba dev•m edllecetl ıltkadırana 
Uta olunur. 

PorlUmOri L. T. Pi V E R A. t, latanbul Şqbeil 

Şifli Ahmeı Bey sokak No. 66, T.ı. Beyo~lu 3044 

Satılık fabrika 
Beşi.ktaşla Galatasaray ara- MOBİL YAYA 

sında geçen sene şampiyona i- Mudanyanın Tirllya nahiye- il k 
sinde elli metre tullinde ve J 8 er escyc elveri~li son shr, m yatak 

ı - ' nciliği rekabeti bir an çok şid 
d .tli oldu. 1'.1:emleketimizde en metre arzında kAgir 12 beygir odaları, ,alon takımları, salamanje, ve ym~ı · 
basta tanınan iki takımdan biri kuvvetinde motorlu nısfı un hane tefri~ııtı, ile her nni pencere perde-
ol<İ°n Galatasaray bu manii ni- dlger nısfı da zeytin yağı imal lcri rekabet kabul etmez derecede ehven 
nayet aşarak san lacivertlilerin eden fabrika mUsalt fiatle satı- olup arzu edenlere tcdiyatta teshilat gös- , 

İHTİYACI OL ·\NLARA 

- '1mdaki mevkie ulaştı. Ge- lıyor. Talip olanların bursada terilir. 
· '· sene bidayetinde Galatasa- HAKKIN SESi idarehaaesine Fincancılar Yokuşu Asrl \l obilp maga· ~ 

· ı y takımı dört sene şampiyon müracaat eylemeleri. zası t\o 2~ T Jdon İstanbul :ı.ıo ; 
luk devrindeki vaziyetini arattr-
rır b ir hale düşmüştü. Lik maç-1 Sinema - Tiyatro 1 Adliye vekaleti levazım n1üdirlı.g" inden 
larmm sonlarına doğru takım L---.-------....:. ____ .J_ 
biraz ıslah edilerek iyice bir ha- İs. B. Darülbedayi Ceyhan noter " uaYin l iği inhili\ ı ermiştir. imtihansız tayin şartlarını haiz 

1 

9iS ICllMi 

ECZA DEPOSU -
DANTOS diş macunu dişleri l 00 >en" yaşatır, Çüriımckcen \'ika ye eder. Di,kri inci gibi beylızlatıi. 
Diş etleriııi kun·et,e.ıJirir ve k:ınamaktan meneder ve dişlerin arasında kalan tefes~lihan Ye ufuneti 

iza'e eder. Di~ :ığrılarına, nezlelerine mani olur. Aguda gayet l:\tif bir serinlik n rayıha bırakır. 
!\li u·opları imha ve ap;ızılaıı gelecek her türlü hastalıkların sirayetine mlni olur. \vrupada daima 

b:ri-ıcilig-i ;olır ve birinciliği diplomalarla mfüaddaktır. En büyük mükAfacı ihrnr. eder. Alım ma. 

<lalyc ve nişanlar almıştır. Hasan ecz:ı. deposu. Dantos diş macuı:ıu yerine başka bir ınarka verirlers' 
almaytnız. Dütıkii Dantos dünyanın en enfes, mükemmel diş mlistahzarıdır. 20 kunıstur. 

lktısatlı, Asri 
le sokulmuştu. Bilahare "Aris" temslllerj tallplerln bir ay içinde adli ye ı·ck:llorin c müracaatları. 

,-, stan b::ı-i';.;ı:d;"~~ij '~ 111ac_ı sarıkırmızıların mevkiini Bugün nıatine 

t 'lkviye etti. Galatasaray takı- ISTAJIBUL BllflllYfSJ saat 15.;30 da 
ınmın bugünkü kıymeti hakkın ~~ ~ ve suvare 
eh bir tek maçın vereceği kana- ~~ U saat 2l ,30da 
2t cayi sual ise de geçen seneye /f Rüyiüyl~inde 

l'iyaııo ıneraklı la rnı:ı ımijdd . 
Harikulade bir f,rı;;at! 
Senebaşı hediyesi ! 
PiYANO 

~·-.:~~~.1:1..__. ____ i 

ve sağla111 

es 1 M p L E X) 
KALORİFER 
KAZANLARINI nazaran bu seneki çalışma arzu 

larr rakipleri için düşünülecek 1 Faci~a~a~mle 
ııo l .talardrr. K 

1111 
Cevdet udret 

Bey•~ 
Beşiktaş geçen sene çok ça- Arzu halel 

lışmış, bugün de mütemadiyen 11111111 i\1eK~ommeetdEi f. 
terakkiye doğru giden bir ta- · 
kımdır. Bürhanın Rusyada, ve Yazan: ı. Gal!p Bey 
Suphinin sakat bulunması, Ni
hadin pek iyi bir halde olma
ması Beşiktaş için iyi bir avan
ta jdir. Maamafih, bu vaziyetten 
Be'.;;iktaşın ne derecede bir isti
fa<le temin edeceğini düşünme
yi pek istemiyoruz. Çünkü ge
çen sene hasmını daha zayıf bir 
h_alde yakalayan Beşiktaş mağ
lup olmuştu. Bunu manevi tesi
r~ta hamledenler oldu. Karşısın 
da ikinci takım oyuncularını bu 
lan her hangi maruf bir on bir 1 
asabiyet tesirile gayri şuuri oy
nar denildi. Böyle bile olsa bu 
ancak bir defaya mahsus olabi
lir fikrindeyiz. 

Vefaya gelince, temiz, nezih 
e>yunu ile herkesi kendine mef
tun etmiş, şcımpiyonada hasım
lannm ekserisine tehlikeli gün
ler geçirtmİ§ti. 

Anadolu ve Süleymaniyeyi 
veni kadrolarile bu sene görece 
ğiz. Oyuncularmın mütemadi
yen değişmesi geçen senelerde 
• ·1 takımlara büyük bir varlık 

nin etmemişti. Temenni ede
·m, ki o zamandanberi durma

Jan çalışan bu iki takım kuvvet 
li klüplerimiz ayarına irişmiş ol 
!JUn. 

Fenerbahçe takımı kaptenı 
Zeki Beye müracaat ederek aca
?~ 930-931 şampiyona maçları 
ıçın ne düşündüğünü takımın 
ne halde bulunduğunu sorduk. 
Yüksek futbolcumuz manidar 
bir surette güldü. Oyuncuları
mı sorüyorsun, onlar değil be
nim için memleket:m · rle kı
ymetlidirler; dedi. 

Bakalım 930-931 lik macları 
bize neler gösterecek. , 

A.ESAT 

lhsan B. beraet etti 
Bundan 8 ay evvel İzmirde 

Alsancak sahasında Altay-Altı
nay maçı esnasında iki sporcu 
çarpışnuş ve bu çarpışma Vehbi 
Beyin ölümü ile neticelenmişti. 

Vehbi Beyle çarpışan arka
daş Altmaylr İhsan Beydi. 

8 aydanberi devam eden mu
hamekeme heyeti hakime hadi
sede kastolup olmadı; :la mü
tere'1ditti. 

Fakat İstanbul federasyonun 
dan gelen cevap bu meseleyi hal 
!etmiştir. 

İstanbul federasyonu ceva
bında; futbol maçlarında böyle 
~~~iselerin sık, sık vukua geldi 
gım, bunda kast imkanı olmadı 
ğın bildirmiştir 

Bunun üzerine mahkeme İh-

Darülılceze müdlirlüğlindcn: 
Darülaczeye bir sene için iktiza 

eden bin beş yüz kilo yerli beyaz 
peynir! l 1 KAnunusani 931 pazar 
günü saat on ilçte müne.kasası icra 
edilecektir. Taliplerin teminat akç .· 
!erile müral:aaliarı . 

* * * Darultlceze bir sene ıçın iktiza 
eden bin beş yüz kilo rezaki kuru 
üzüm l 2 k:Anunusani 931 pazartesi 

gün il ıut on üçte mü na kansı icra 
edilecektir. T•liplerin teminat akçc
lerlle mUrıcaatlan. 

Mahkemei Asliye ikinci Ticaret 
dairesinden: 

lsıanbulua, l\lalımutpaş>da çorapçı 

hanında 24 numaralı m-ığazada mani
fatura ticaretile miistegil iken iflasına 

karer verilen Bohor Alkab<> efendi 
zimmetinde al:ı o;ığı olan :tl acıld ı lu rın 

sıra de fte ri tanzim cdilıniş oldu~un 

dan bu hususta fazla malom :ıt almak 
isteyenledn i flıls heveti ne ınüraca

atlan ve bu kerr .: ta~zim edilen ra
porlı müflis tarafıııdao teklif edilen 
konkordatonun miizıkeresil ' bir ka· 
rar:.ı raptı için alacuklıl~rın I 5 kanunu& 
sanı !JJ 1 tarıhH perşembe gi:nü sıat 
15 de ikinci ictimaın :ıkti brargir 
olduğundan yevm ve saati mczkürda 
alacaklıların mahkememizin iflas o· 
dasında hazır bulunmalm lüzumu 
il:ln olunur. 

lstanbul 4 üncü icrasından: 
Küçük Bebekte merhum Hüseyin 

paşa köşküade mukim iken elyevm 
ikamLtgahı meçhul bulunan: Hamide 
Nazlı hanımla .Malıtumları: Mel.met 
Ali ve llüseyin Cahit beylere: 

Hüseyin p•Şll zade Abdullah 
beyle müştereken muusarnf bulun· 
duğunuz Küçük Bebek« Kuyucu 
başı nam mah:ılde Hamamcı soka
ğı~da atik bir numaralı tarlanın his
sedarı bulunan mumaileyh Abdullah 
beyin lıorcundan dulayı 27-12-929 
tarihinde hissesine mahAllen haciz ve 
mezkur tarlanın tamamına 800 lira 
kıymet taktir edildiğini natık haci7. 
zabıt varakası suretinin tarafııuza 

t< bliği ikametgahınızın mechuliyeti 
hasebiL· kabil olamadığı gibi bu 
t_,apta mahalleniz heyeti ihtiyariyesi
nin vermiş olduğu 19-10· 1930 tarihli 
ilmabırinde de ikametgthınızın ınec

huliyeti bildirilmiş olduğundan mez
kOr haciz zabıt varakasının nıınları
nıza ilAnen tebliğine karar verilmiş 
olmakla işbu ilAn haciz zabıt vara
kası makamına kaim olmak üzere 
bir l:aİ<a milddetle taraflarınıza ilAııen 
tebliğ olunur ... 

Zayi makbuz 
lstanbul lthallt Gümrfiğlinün 2594 

numara 1!9-6-930 tarihli beyanname
sine ait 13991 numaralı makbuz zayi 
olmuştur. Yenisini alacağımdan hük-

'enebaşı mUnasebetile sevdiklerinize 
.<ı)· mett:ır bir hediye vermek tasavvu

runda iseni1. bir e~e hem nete, 
hem zli!lel, ham de kıy
met \erecek olan giiziJe bir pi· 
vano alını,. . Almanyanı~ 
methur Frankfurt Phı· 
lıppa markasını hamil olan işbu 
piyano takiitle ve kefil iraesi surc
tile saolıktır. Bugünden tak•itleri 
v~rmek şartilc piyanoyu kendini?.e 

i
mal eder~iniz, scnebaşında hiç tcl:\~:.ı 
m_aruz kalmazsınız. Galatıda Kilrİ.· ı 
l'Ubaşt H•nında 4 N,ı.Jı "ızıhann< 

ınüracaat ediniz-. · 
İİIIll ............ ._ ... 

Balatta 1 !ızır çavuş mahallasiıı-Je 

Mescit sokaA:ın<la 16, 20 numaralı 

lld bap kargir lrnne satılıktır. 

Ç~ar~amba 1 lan~amı yanında bak

kal 1 Lıcı lsmJi[ rl. müracaat. 

~:k:~~~~~,~~~~ 1 
Başında; lleyoglu 2J61 Şuiı! • 

2
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7

e
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n
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tesi , Sirkeoi'd' ·, [ ,i'ı:i- lt' 1 
ıade hanı alr111J3, Tel : fon J;c. 

Iz1nir sür'at ••oc;ta-;ı 1 
. ' 

(Giilcenıııl ) rnptıru 21 kanunu-~ 
e\vel razar ı+,30 da Galata ~ 
ı ıhtımıııdan kalkarak hm!r"e 

gid ecek perşembe ~nb~ lu ı;-e

lcc• ktir. 

21 kı\rı unuevvel pazardan 
itibaren lzmit poEtası y:ıpıl

mıyankur. 

SOÇETA IT.\L YANA 
Dl SERVIST MAR!TIMI 

ANTiFR!T va

puru 22 kanu
nuevvel pazar· 

tesi (BurgaY,Var

na ve Kfütence) 
ye gidecektir . 

BRAZlLE vapuı u 2 3 k:\nunuc\'· 

vel salı. ( Sitmar, Levaııt Eks· 
pres) olarak (Pire, Napoli, Mar
silya ve Cenova 1 ya gidecektir. 

MILANO vapuru 25 kanunu 

evvel pc~embe ( Sicınar, Soria 
Ekspr~s) olarak ( Rodos, Mer
sin, İskenderon, Trablus, Ber
nıt, Kay fa, 1 ·kenderiye, :\'lesin~, 
Napoli ve Cenova) ya gidecek
tir. 

Tafsl!At için Galatada merkez 

rıhum hanında umumi acante
sine müracaat . Tel: Beyoğlu 
771 - 772 ve ya Beyoğlunda 

Perapalas altında Natta Nasyo

nal Türk.iş turist acenaiye 
Telefon Beyoğlu 3599 ve ya 

Tokatlıyan karşısında beynelmile 
yataklı vagun kumpanyasına 

Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut 
lstanl uda Emlnönilnde İzmir 

acente 

lstanbul bcledı e;inden: Fatih 

yant(ın yerinde 120 inci adada 
1 loca Hüveys ıııahall r,inde 

2894, 2916, 29 1 !'i 'harita rıu

ıııaralı ar,alar arasında 55, 85 
metro murabbaı yüzsüz arsanın 
metro murabbaı na bir lira kı-

met taktir olunarak bedeli 
sekiı sene ve sekiz mü· 

savi taksitte ödenmek üzre 
alakadarları ara;ında açık 

ıniızayc<lcye konmuştur. Talip
lerin ş~rtııamcyi görmek için 

her ~.ün ınwrny~deye girmek 
için ihale gunü olan 1 O ktlııu
mısuni ~ı~ 1 cumartesi günli le
vazım ınüdürlli)tünc gelmeleri. 

* * 
kanbul Bekdiyesiııdcn: J'atih 

yangın yerinde 130 uncu :ıdada 
lskeııdcrp;1:;a mahallesinde 1513 

n· l 500 harira numaralı :ır:<n l ar 

nr: ısında 8,'."2 metro murabb3ı 
ytizslı? <1r>:ınııı metr ,., murabba· 
ı~a 150 k uruı kmnet takdir 

olt. ııarak > tttılnı:ı!· i~iıı alılkadar

l a cı a r :ı sınd:ı açt k ı'1i'zaycdeye 

k oııui ıııu;tur. Tıılipleriıı şartn a · 

meyi gurnıck i çııı ' ı cr glin nı lı

z .ı ı·cdcye girmek ·çi ı ihal e gıinü 
10 k-\:ıuıu , ın ı ı ,;r cumartesi 
g lhl levaz ım ın üdiirlüğlinc ,ı:;d

mckri. 

Gayri nıüua~:ııer 
Takdiri kıymet komis

yonundan: 
Esas i>tihkakları 

yıı bdar olan ve 
on bin lira

yetlerinde 
zirde ııuıııcroları gö>terilcn ka
rar surc•!:ri bulunan arazi cs

halıı ı;a.:. ri mlibadill~rin yüzde 
iki n i>pctindeki istihkaklarını 

almak üzre 20 kılııunuevvel 930 
cumartesi günü saat l O dan iti
baren Galata'da Daııüp hanında 
komisyona ruüracaatl.ırı il~n o

unur. 
Karar mımaraları: 

581 582 583 586 587 
588 589 590 591 593 

596 597 598 599 267 
468 345 329 600 601 
602 604 605 608 610 

613 6 1 + 615 616 618 
619 622 623 623 62+ 
625 626 629 

'Tüccar ve Esnafın 1 
Nazan dikkatine 

Yeni sene için mübayaa edece
ğiniz delıcri kebir, yevmi ye, kasa, 
bli~nço. Amorikan usulü defter! 
kebirle, sair defterler ve lcırtasi· 

yenizi lmnourda :\larpuççular· 
d& :ıı ııumcrolu 

Hacı Muhtar Kehne
ürekası 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mek üzere diğerlerinden % 40 
nokaan kömür .1arfeder , 
ve istimali 10'1 derece suhu
letlidir. Fabrika şubesi olarak 

depomuzda her zaman ki.fi 
mui:ıcelif kuvvette kazanlar ve envayi 

cins radiatör 
Proje ve 

caddesinde 

bulunur. 
keıif i ,;in: Borsa ha:ı ittisalinde, Türbe 

KIRKOR JAMGOÇY AN mftesııiseainde Kalorifer mübendWi 

ANTRANIKY AN a müracaat. 

b Poliglot l ı 
'i\~ rciinıc YC k<)pyt! büros tt ı 

ilı .. •"•'''•"•"•" •h•'•"·· .. İ .. "'İlıı.ı•"'1111•(•:"•1 "iıiıı"llıİ 
ls at;O .. 4 Ul'"J icı· r.1cn1ıor•uğun 1 

dan: 
Açık arttırma ile pat·aya çevrilecek! 

gayri menkulün ne olduğu altındB 1 
ddükkanı havi tam kargir hanenin ta 
mamı Ga~Tİ menkulün bulunduğu 1 
mevki, ınahaUesi, soknğı, numarası 1 
B. O. Feri köy kah tane. Cedit cabi, 1 
S. atik. 2 No. Cedit 50,50-lN. kadi-ı 
men tevsii intikalli. Takdir olunan 
kıymet: 9673 lira. 

Arttrrmanın yapdacağı, yer, gün 
gaat : lsL 4 Üncü icra dairesinde 
22-1-931 T. s. 13 ila 15,30 kadar. 

1 - işbu gayri menkulün arthr
ma şartnamesi 10-1-931 tarihinden 
itibaren 930-461 N. ile 1 s. 4üncü icra 
dairesinin muayyen numarasında her 1 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazlamalumatiıtiyen 
ler, işbu §artnameye ve 930-461 dos
ya nurnarasile memuriyetimize mü .. 
racaat ebnelidir. 

2 - Arttırmaya İştirak için yukar 
da yazılı kıymetin yüzde yedi temi
nat gö-terilecektir. 

3- Hakları tapu aicillile sabit olmı 
yan İpotekli alacaklılarla diger alaka
darların ve rtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarım ve hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını iıbu ilan ta
rihinden itibaren yirmi gün içinde ev .. 
rakı müsbitelerile birlikte memuriye
timize bildirmeleri ~oap eder, aksi 
halde hakları tapu sicillile sabit olmı
yanlar, oab! bedelinin payl.a,masın
da hariç kalırlar. 

4 - Göıterilen günde arttırmaya 
iıtirak edenler :ırtbrma ıartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malUmatı almış 
bunları tamamen kabul etmif ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
gayri meı>kulün bedeli zamanında ve
rilmezse gayri menkul ikinci bir art .. 
tırma iie ıatılu ve bedel farkı ve malı 
runı kalınan yüzde be! faiz ve diier 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmak
ıızm memwiyetimizce alıcıdan tah
ıil olunur. Be! numaralı fıkradaki 
ıart tahakkuk etmek kaydi~ üç defa 
bağrıldıktan sonra gayri menkul on 
çok arttıranm üıtündc .bırakılır. Şart 
tahakkuk etmezıe arhrma geri bırakı 
lıp alıcı taahhütlerinden kurtulur n 
teminatta kalkar. 

S - Arttırmanın birinci veya ikin 
ci olmasına ve gayri menkule taalluk 
eden kanuni hakka ve satııın tarzına 
göre diger şartlar. Müterakın vergi, 
Belediye, vakıf icareıi müşteriye aiL 
tir. 

Yazdan gayri menkül yukarıda 
göıterilen 21-1-931 tarihinde lıL 
4üncü icra memurluğu odasmda İf• 
bu ilan ve gösterilen arttırma prtna . . . ... .... 

Hayatim zehrolurdu 
<ger Bromuıal kompriıueh:ri olııwa.ydı ! 

Sinirlerim gergin mi? Bromural ! . . . Uylnısuzmuyuın ı 

8romuıal ! ... Bir bardak IU içeisinde alınan bu ıaıanıız 
ilaç gergin sinirleri teskin eder. 

(Ludwlphafen a. R.h.,Almanya) KnollA.-0. Kumpany~ 
111nın Bromural'ı çeyrek asırdanberi halkın aradıif 

ve heryerde muhtaç olduğu bir ilaçtır. 
10 ve 20 komprimellk tüpler içerisindedir. 

~mEl!llllEll'l:li- . 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

İd&remiz için mubaya:ı o ııacak (21) kalem muhtelif malzem 
22- 12-30 pazartesi güntı pazarlıkla mubayaa olunacaktır. Malzc 

menin müfredat listesi köprünün Haydarpaşa - Kadıköy iskelesi! 

H P. mağazasındaki mahalli mahsusuna talik edilmiştir. İzaha 
almak için cumartesi, pazar günleri IIaydarpaşada mubayaa kıs 

mına müracaatları ve teltlifatta bulunmak isteyenlerin de yevm 
mezkfirda saat on bir buçuğa kadar tahriren fiat vermeleri v 

kendi nümunesine münhasiraıı fiat verenlerin nümunelerini birli!, 

vı:rmedikleri takdirde teklifh:rinin nazarı dikkate alınamayaca 

ilan olunur. 

lstanhul Ticaret Müdürlüğünden: 
lstanbul mahrukatçılsr cemiyetinin idare hey,ti lntihobı ck5,riy 

olmadıll;ından 24-12-930 çuşamba gilnilne tehir edilmiştir. Calat1· 
Havyar Hanıadı 11 No cemiyet merkezinde saat 9,5 t1 kwhoba müb 
eretle 12 e hdar lstınbul ve 13 ten l!i"' h 'ar Beyoğlu cihttlerin 



Mütekaidin ve Eyta~n, Eramil ınaaş. günleri 
Sultanalimet Eylp Ha) dıırpaşa OskUdaf' Samatya l{asımpaş11 80flktaş Beyoğlu 

den > < k. den ) < k. den ı e. k den ye. k den ye k. . den ye k. den ye k. den yek. 
Fatih 

den ye k. 
ı'1erk8' 

den 'c ır. 
Askeri ıekıüdtt • 10001-10400 38001 .J8150 28001-~8400 33001-33500 40001-4-0300 21501 21750 48001 48.100 52001-52200 

14001--14200 
5000 l -50250 
13001-13150 

17001 -17400 
10001-10150 
1400 ı - 1+500 
8001 - &lOO 

300 1 : 1.,:-0 
20/12!930 Cıımarı..ı lradınlua Mulkiyı • 

Askeı1 Alle!I 
'JI /12/930 Pazu erkeklere Mölklyo • 

ilmiye ıekaüdıi ve cyıaıııı 

22/12/930 Puırteıf 
kadınluı 

23/l 'l/930 Salı 
erkeklere 

24/lll/1130 Çar~ambı 
kadınlara 

25/1 ll /930 Perfembe 
ubklcre 

17-12-930 Cıımarted· 

kadınluı 

18/Jt/930 Pazar 
Erkeklere 

Askeıl tekaüdü 
Mülkiye • 
Askeri .ıleal 

Mülkiye • 

Askeri ıekaUdö 
Mülkiye • 
Askeri ailesi 
Mülkiye • 

Asker ıakaüdü 

Mülkiye • 
Askeri ıileal 

Mülkiye • 

-• 

İstanbul zat ma•f'an muha
lebeciliğiaden: 

ramilin kanunuevvel 930 il! 
931 maaşları balada gösterilen 
tarihlerde bilumum !JUabatça te 

1 - Miitekaidin eytam ve e- diyesine başlanacaktır. 

' 
3 günde 

Ditleri / 
Derece derece 
beyazlabr. 

Kolynos'un muzadı 

taafjiJn lcilpDltı, kuru 
/ırçaıının lctndlslnt mah· 
aş tıknlli saytJindı 

dişleri 11/ç bozmalcsızın 
wı daha bqaz kı/orak 

ttmiz/er. 

Suırmıt dltler buıaa ınlmllUgı 
iıale eder. Beyaz dişler ite ıeshJr 
•der. Böyle iken yine dlfltr bakımsız 
bırıkıldıgınd111 san bir tabaka Uı 

Kaplııımışıır. Bu ıabıka, dişlere fena 
bir man11rı verdiği gibi ıtltünden n 
yemek artıklınndan lekelenmi' ve 
rtnkıi• bir hale kesl:>eduler. Kolyons, 

' .... 
...... 

tuffün bir lı:öpük ilo doludur. Ve 
bürün urarmıf ubaltayı izale eder. 
Kuru brçanın kılluı dişler aralınnın 
n boşluk! mrun ıemizlenmeol için 
pyet mtlsaltdr. Bu scrlnlendirlci kö
pük bUtün sararmış ıabaka üzerinde 
icrayı tulr ederek ıamamen temizler 
"" biltUn diş ırılarını yıkar. Bütün 
mikropları itlaf ve ağızdaki hamızatı 

bu fena tabakayı kaldırır. Ymm ı•n· defeder. Tım Uç gün urhnda Kol-
ılm miktarında Kolynoı dİf macun• ynoıu tecrübe ediniz. Diflerinlzl 
<ııru bir brça üzerine Jı:onarok ogın bembeyaz kılacak ve aj!;ızdı t<ıni• 
alındıkta hemen bütün ağızı mıı.zadı H serin bir lezzet bırakacakur. 

Umumi deposu: R. FARAGOI Yeni Voıto Han. ISTANBUL 

XXOJ Y i TEL~ 
Maden suyu asit urikin panzehiridir. 

,.._A.J...,,,. .............. A.J""' .............. ,...., (t ...,.."""",....,""'""""',....,"""""'""""-J 

Istanbul gümrükleri mu-_ 
haf aza müdürlüğünden: 

1 - Gümrük muhafua memıırlın için pazarlıklı 7,5 veyıhuı 9 
çapındaki Parabellom ıabancalanndın milnıslp mlkıaıda aaıın ılınacakıır. 

2 - Numune tutulan ıabancat,ar, müdürlyeııe mab!nzdur. 
3 - Pazarlık gllmrllkler muhafaza müdlrlyeıinde yapılacakur. 
4 - Taliplerin şartnamesini alarak ye numune tabancılınnı görerek 

mui<ıezı muvıtbı güvenmeleriyle birUkıe birinci k&nıınun 20 ci c•marteıi 
,ıünil suı 15 le ınUdlriyete gelmeleri 

Hiç beklenilmedlğl bir 
zamanda b irdenbire 
zengin o lmak ancak 
Tayyare piyango bile 
ti almakla kablldlr. 

Onun için: 

TilllRE P lllNG~Sll 
BiLETiNi ALINIZ. 

6 NCI KEŞİDE 11 KANU'tU
SANl !931 DEOiR 

Büyük ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca 

" 50,000 ,, " 40,000 " " 25,000 ,, 
" 10,000 ,, liralık ikramiye ve 

" 100,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

6501- tıiOO 32501-.12600 18001-l82vfl 22501 22700 28001 28200 19001-19050 26001-26150 2001 J~V:) 
8001- i4-00 S6001-3b200 26001-26500 30001-30700 42501-42900 20001-20250 45001-45500 4CO 

1- JiPI 
~on 

5001- 5200 82001-32100 16001-164-00 21001-21300 ll9001-29200 19501-19560 25001-·25200 
501- 610 4501-'4525 2001-· 2060 3001- 3040 4001- 4080 2501- 2510 3501 3550 1500 1520 1001 11-IO 

104-01-lOiOO 
6701- 6700 
8401- 8700 
5201- 5400 

10701- 1U850 
6801-- 6900 
8701- 8900 
5401- 5550 

10851- 10950 
6901 6950 
8901- 9050 
5551- 5680 

88151· 38300 
:#2601-32700 
36201 -36400 
32101 32200 

28401-28700 
18201-18350 
~6501-27000 

16401-16600 

88301 38450 'J8701-29000 
18351- 18450 

36401-3ô550 27001-27400 

88451-38550 

36551-88700 

16601-16800 

29001 29250 
18451-18525 
27401-27675 
16801-16960 

33501-33900 
22701-22800 
30701-31200 
21301-21500 

33901-34200 
fı2801-22900 

31201-31600 
21501 21650 

34201-34350 
22901-22990 
3!501-31960 
21651 -21i50 

'40301-4-0500 
28201-28300 
4290 ( -43300 
i9201-29350 

4-0501-40700 
28301--28350 
43301-43600 
29351 --29500 

40701-40890 
28.351-28400 
43601 -43900 
29501-29680 

21751 -22100 
19051-19100 
ll0251-20500 
19561 19680 

48301 48550 
26151 ·-26250 
45501-45950 
25201-25300 

lll951-22100 48551-43750 
26251-26350 

20501 20650 45951-46300 

22101 22300 

:,. 5 _ıö50 

25301-25400 

48751-48900 
26351-26450 
46301 -46450 
25401-25500 

52201 -52350 
14201-14300 
S0251-50400 
13151-13300 

52951-52500 
14301-14400 
50401-50600 
13301 13400 

52501-52600 
14401-14460 
50601-50800 
13401 -13510 

17401-17600 
10151-10250 
14401-15800 
8301- 8450 

17601 -17800 
10251-10350 
14801-15100 
8451- 8550 

17801 17980 
10351-10400 
15101-15300 
8551- 8650 

3351 J~jıl 

2201- 2.ıoıı 
401 - ~50 

301- ~ 

3551- .ı;sıı 
2301 - 2.WO 
1s ı ıoso 
501 - ;ııo 

375 ı J()~tl 
2401 - 2.ı{)() 
105 1 - l 220 
701...:. MIN 

2 - Maaşlar balada gösteri- kimsenin beyhude müracaat et- !ursa olsun numara almağa ve aylık lresirle beraber olduğu hal 
de verielceğinden geçen sefer
kine nazaran her maaş sahibi 
cüzdanındaki kesre göre fazla 

alacaktır. Noksan alanlar der· 

hal muhase'i:ıeciliğe müracaat e1 memesi. len numara eırasile tediye edi

leceğinden günü gelmedikçe 
3 - Maa§ almağa müracaat 

eden zatın içtimai mevkii ne o-.. ........................ . 
En iyi senebaşı hediyesi: 
............................ ~-

200,000 Llralık büyük lkra• 
mlyeyl kazandırabilecek 

Bir tayyare piyango biletidir 

~ ~ -Türk Maarif Cemiyeti ><><::<ı 
Büyük eşya piyangosu 

1 Kanunusani 1931de lstanbulda çekilecektir. 
Yeni sene için taliinizi '.ccrübe ediniz. 

Ik · l d Doç otomobil, yemek 
ramıye er arasın a ve salnn takımları, 

diki~, lotograf, gramofon makinaları, alacı ziraiyc, h,ılı nıvalet 
takınılan kadın erkek saatler ,.e (Yerli mallar pazarından) 
tedarik edilen kıymettar Pşyala-r vardır. 

Fakir ve zeki çocuklarımıza yardım için birer bilet alınız 
biletler bir liradır. 

l!:::ııC=< Adresi . Ankara caddesi Orhan Bey han 3 iincu kat 
------------------------
Panorama Pa astao 
HER AKŞAM Asri Şen musiki heyeti ile 

birlikte SAHJBİl\İI\ SESİ kıymettar artistle
rinden NEZiHE HANIM ve ODEON artist
lerinde N A C l Y E HANIM terennüm 

,_,.._..,...,._,....,,,.-"_""'Ao."-" etmek te<lir ~ 

lk~isar BelB~iJe riJasetin~en: 

~ 

Akbisar'da Belediyeye ait hali faaliyette bir elektrık fabrikası 

vardır. Bu tesisat memleketin hakiki ihtiyacına tekabül ve fennt 
tekAmıil!tı tevakuk edecek şekilde idaresi bir müteahhide t.levr· 
edilecektir. Deruhde edecek olanların mevcut tesisa.u gı ııck ve 
teklilaıını vermek üzre Akhisar Belediye&ine miıracaatları ilan 
olunur, 

MaliJe f akaleti bnasiJe ~e,osun~an: 
Nakliyat münakasası 

Bedelimuhammeni Taahhüt 
Lira 

müddtti 

3000 Mayıı 98 J gayesine 

kadar 
Anba!Aj tııhta, kağıt ve çenberler 3500 Mayıs 931 gayesine 
müzayedesi kadar 

Dolmabahçe ve Sarayburunu kırtasiye depolarlle devairi saire 
anbarlarında Mayıs 931 gayesine kadar teraküm edecek anbalij 
tahta, çenbcr ve kAğıtlarile hurda sandıkların satışı miizayedeye 
ve keza aynı müddet zarfında mezkur depolara ithal ve depolar
dan harir,e sevkolunacak eşyanın iskeleden depolara ve depolar
dan iskeleye kadar nakliyatı münakasaya k unulmuş olduğundan 
depoda mahfuz şartnameleri mucibince ayrı ayrı olarak münakasa 
ve müzayedeye i~tirak etmek i~teyenleriıı bedeli ııiuhammeniniıı % 
7.5 ğu nisbetinde pey akçesini Defterdarlık veznesine· bittcslim 
makbuzlarını hamilen şehri halln yirmi yedinci cumartesi günü 
Levall saat on dörde kadar Dolmab~hçede ,\!aliye Vekaleu İstan
bul kırtasiye dtposımda müte~ekkil komisyonu mahsusuna müra
caatları. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Bedeli kcşlt .n bır bin sekız yüz on yedi lira altmış ıki kuruştan lbı

rct lnönu .~chır r•tı mektebi tımirıu kapalı zari usullle 7-klnunusul-931 
çar~• nbı günu '31t on beşe kadar münakasaya koııulru"'ıur. 'falipleria 
heyeti fenniytden ıstilısal cdecelı::erı ehliyeti fenniye vesait.ile ıtıalnaı n 
tekili mekıuplannı yevmi ınezlrorde vakti muayyene kadar lstınbul beledly• 
merkeıjııdeki dairei mahsuuda encümeni daimiye tevdi ıylemoltıl. 

lstan~ul ~fiınrütleri ınubalaza nıO~irliğin~en: 
ı - Kılııunuevnlin :!O ııci cumarte;ı günli gümruk muhafaza 

m~mudarına •) \ <l) a 7,b5 ~apında pazarlıkla alınacağı ilAıı edilen 
l'arabdloın ı.alıancaları:ıııı bazı csbaptaıı dolayı pazarlığı 25-12-

930 ptr~cmbc ~unü ,aal 15 c l.ımıhıln~Ur. / 

sırasını beklemeğe mecburdur. 

4 - Bu seferki maaışlar on iki 

biıfımum otomobil 
döşeme atelyesi 

ve 

meleri. ; 

ve 

Foır1: boya mütehassnso 
Resul Bey oğlu Alımet ve Ihsan 

Almanya ve Paris boya mllesseselerinden diplomalı 

ziyaret etmeden evvel b~ka yere müracaat etmeyinit. 

Taksim kışlaaı geçidi No. 9 

Palto emise ayakka~ı kasket münakasası: 
Yüksek Orman M. Orman Ameliyat M. 

15 Adet palto 39 Adet palto 
24 Takım harici elbise 39 Takım harici 
15 ,, dahili ,, 39 Adet kasket 
24 Adet kasket 39 Çift fotin 
24 Çift fotin 39 ,, iskarpin 
24 ,, iskarpin 

Yiik>ck Orman mektebi Rcktörlüğümlcn: 
Yl:bck Orman mektebi ile Orman ameliyat mektebi talebelerine yapcırılacak pahu elbise k:ı;kcı 

fotin iskarpin kapalı zarf usulile 27-12-930 tarihine müsadıf cumartesi günü saat 1-! Jc ihakkr 1 

icra kılınaca~ından alip olanların e\ sa[ ve ~t~aiti anlamak üzre her gün ve yevmi ih ık le 

Ddtcrdarlık bina'ı dahilinde mıic,scsatı iktisadiye miibayaat komısyonuna müracaatları •lan oı n,ır 

• Her yerde tenkitten azade 
Gerek istimalinde ve gerek cinsinde 

En ınat~ul Ye mer~u , be~iJe 

EYERıJRP 
Kalem veya kurşun kalemidir. 

Her vakit hUsnU kabul görmUt 
ve dalma takdir edllmlttlr. 

la~lıca ına~azalar~a satılır. 
BANK A S I 

81 Ağustos 1930 tarihindeki mail '·aziyeti 

MEVCUDAT VE MATLUBAT 

Hlı>ae senetlerinin ıeıviyeıl talep edllmımit olan kıımı 
ICuada ve Hınkalarda mevcut nukut 
il.ısa ndeli avanslar '" röporlu 
Tabıil olunacak ıenetler 

Cllzdandı mevcut kıymetler 
Borçlu beulıı cariler 
Rehin mukabilinde ıvanslu 
Kabul ıuiklle borçlular 
Gayri menkul mıliu " mobil71 
Mtııefcrrilı 

DVYUNAT • 

Sermayı 

Nizımnamıl dılıill mııclbineı ifraz edllın llıd711 ıkçeal 
Mevkii tcdıvi!ldı bulunan bınknoılu 
Görüldüğllndı ödenecek 11neılor " '114111 HDldll 

Alıeıklı be11bı cariler 
V ıdıll bonolu " lıuabı caril• 
Kabuller 
Milıeltrrlk 

!sterlin Sb. P. 
5,000,000 
2,535,785 8 

583,970 17 
ll,688,,86 5 7 
1,591,329 12 1 

10,169,303 15 9 
l ,929,509 ı 4 il 
J,542,49ıı 5 

681,554 ıo o 
109,1!13 10 6 

27,831,529 14 ıo 

hıerlin Slı. P. 
10,000,000 
J,IS0,000 

412,480 18 1 
1178,461 11 

11,739,193 ' 
1,264,756 ' 3 
1,542,496 :ı 

844,141 17 

Um•ml Mi dir Maavtaı 

27,831,529 14 10 

l{uyada • uvaftk • ldutu tasdik olunur 
Mabaaebe Şeft ve ikinci MıldUr 

& Bodler 
Umumi Midir 

De Sorbıer De Pou11,..doreas• 

____ _. 

Ecne'.Jl 111er:ıle:-:':!tlere 
giden tüccar ve 

seyyahlar.l 

Ban~& Kom'DarçiJ Jl 1 
ltalyana 

Seımaye3i 700,0)), ))) 
(llııiy.ı\ akçıni: · 

580,000,000 Lirııt) 
Travellerl (Seyy l'ı~ ı 

çekleri) :;.ı.t.ar 

Liret, frank, İngili ı lirı · 
veya doları fran'< oları: 
aatılan bu çekler say.:ıs·ı 1 ı 
nereye gitseni!. paranıu k~
mali emniyetle taşır vJ .ı 

zaman isterseni~ duııy l ı. 
her tarafında, si.\lıır.b, oı~:
lerde, vapurlarda., trenler i~ 
bu çekleri en küçük ttı•.liy.lt 
çin nakit makamınlı k·ıl ı
ylıkla istimal edebiiir>ı 1 
Traveller3 çekleri h:ü • 
sahibinden ba~k ı. kımstı:ı. ı 

kulnaamayaca~ı lıı: ~·:kil 1 · 
leitİp ve 1lıta.; l'clil·n_~tıı 

İLAN 
Oımanh BankaMnın Ga!Jl3, Veni 

cnıl ve bey ığlu devalri, \lilldı Isa " 
yıl başı münasebetile, k:lnunoevvell 0 

25 lncl ve k~nunuuniıı1n l nci p< 
şembı cünlerl kapalı bulun•cakıır. 

Yüksek mektepler rnii• 
bayaat kom'.c;yonundaı1: 

Gü.u l Sanaıl•r Akadtmiıinl~ 
Mimari bilroı<' içlD 17f3 füa bed•11 1 

ketlfll muı ve ı.mdilya gi:ıl le~•· 

nını ttıl ılyenln i9· ! 2-930 pızaııef 
pnll ıut 14 tı ıJ,ııi milna~aS• 1 • 
lhılaal lekurür etmıınr. 'fallp ol••" 
lor '/0 yedi buruk depozito ak, 
çeılnl hamilen fın . .!JU.dı y~kı•· 
mektepler mahulph~ınt!e :~il • • 
aklı mdbıyaaı komıı)onuna ınli·'· 
cutluı Uln olunur. Keşlfıı•ırıe,ı ~o-
mllyon kttiblndedlr. ~ -Mee'ül mÜdür: Bıı.rhan~ddiO 


