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,8!~:~.=:~::::_ Hanılnlar da H. fırkasına rey veriyorlar 
ynuyoruz. Hey'etimiz Pirede, J -------------------•------------------------·---------------·-----Unan meclis ve hükumetinin ---
~Üınessilleri tarafından karşı-
tıınış ve selamlanmıştır. Yu
~stanın bu kongreye büyük 
bir ehemmiyet atfettiği anlaşıl
llıaktadır Atinada bariz bir fa
~İYet va;. Hükumetle beraber 
~tina halkı la kongreye mühim 

r alaka göstermektedir. Yu
~n cephesinden,Balkanların bu 
tUllkü siyasi ve iktısadi vaziye
ti~in, Balkan ittihadı meselesi
~; · avas y vas hayal sahasından 
,,kikat sahasına doğru sevket
~.~İni se m mek mumkün değil-
~. 

Federas}'cn, konfedera<ıVon, 
;'"on, t:<lır"' n~ ıi nilirse denil

ILn ınille+',.rin hiribır;ne yakla~ 
llıalan; biribirile tcsriki mesai 
~lıneleri fikri, müsterek ihtiyaç 
rın doğurduğu bir hakikat, bir 

realitedir. Bu asırda ne milli, 
ne de beynelmilel sahada en '!i
~?Pdealizmmin, mukaddes hod
gaınlığın daimi ve feyzli bir 
ltıenfaat yolu olmadığını hisset 
ltııyen kalmamıştır. Belki bazı 
~aneıer bazı yanlış telakkiler, 
, ~ geçici tefevvükler ebedi bir 
~ıkatın bir milddet daha tes
~ edilmesine mani olaoilir._ 

1 altat nihayet iktısadı zo.ruret
er hük\lmetleri ve milletleri 
:ilşterek dertlerin,müşterek ız-
tzaplann, müşterek tedavi c;a

teıcrini aramağa mecbur ed<r, 
~ bir defa beynelmilel hayatta-

tesanüt umdesi teslim edilin
te, en büvük terakki adımı da 
•tılınış oİur. 
. Balkan ittihadmın, Avrupa 
l\tihadından ziyade hakikata 
~akın olduğunu söylemek hata 
~tııaz. Mille ti erin biri birine yak 
~ınalannda hissin rolilnü in
~r etmek kabil değilse de, kar
~~tltlı menfaat saiklerinin daha 
""Yük bir amil olduğunu görü
?~z. Menfaat amilleri biribiri
~ kom u, biribirine yakın, iktt
~i ve cografi vaziyetleri biribi
~ııe benzeyen milletlerde şüphe 
~2 daha fazla rol oynarlar. Bal
~ milletleri ve hatta onlara 
--·nas eden diğer bazı milletler 
~ ve sükOn içinde içtimat ve 
tısadi inkişaflarını temin et
~k arzusundan başka bir emel 
~lemedikleri takdirde el ele 
~rerek çalışmaktan ancak fay
ı... görürler. Biribirlerine çel
·~ vurarak inkişafa mani olmak 
~ hiç bir Balkan devleti istifa-

edemez. Bundan yalnız gizli 
~elleri için hariçten alet ve 
asıta tedarik etmek istiyen em
~tyalist devletler müstefit o-
•qtlar. • 

Balkan ittihadı mevzuu, kon 
trenin de ruznamesinden anla
~ığı veçhile çok geniş ve Bal
ı milletlerini senelerce ~emas 
~ ınüzakereye davet edec~ ma
LY~tte şumullü bir iştir. Eski 
"llıtikanm fena itiyatlarından 
~ı.larak Balkan milletleri ara
~da siyasi, iktısadi, fikri ve iç
~tııai bir mukarenet tesisi tabii' 

1 t günlük bir iş olamaz. Acele, 
~e Çabuk yıkılmağa mahkum bir 
~ lla yapmaktan ise, temenni ile 
t~teket ederek hesaplı yürüye
ijek devamlı bir eser vücuda ge
,~~ek elbet hayırlıdır. Muvaf
~~ıyete mani olacak işlerin çok 
ı·~tı ve zamanın uzunluğu de
~dir. Teşriki mesai teşebbüsü 
~ kadarlarca samimiyetle telak 
~dil miş ise,maksadm bir gün 
\ı akkuk edeceğine şüphe yok 
"!~·İlk kongre, ilk teması teşkil 
~1Yor. Balkanların muhtelif 
6_1k sınıflarım, siyasi cereyan
~;nı, menfaat zümrelerini bir 
~•da toplayan bu kongrede gö
~~ğiıniz samimiyetin derece
.,~r ki, ati için teşebbüsün şu 
~ .a bu istikamette ne suretle 
~ ~tşaf edeceği hakkında bize 

t fikir verecektir. 
ZEKi MESUT 

M. Briand hasta 
ı,,,. ll ARİS, 8 A.A. - Hafif bir 
•"ttık algınlığından M. Brian

hastalığı tabii seyrini takip 
il ektedir. Nöbeti zail olmuş o
~. Yakmda dışarı çıkabilecek-

Soldan illb•ren: Jntlhap sandıklaru da 1 biri naklediliyor. Serbesçiler Ht1nınılar E. ra ,rndu propagmıcta yapıyorlar. 8aııdık ınahallerinden biristniıı 1 in llndekl lzdiııam 

Dün de Eyipte intihap yapıldı ve H. Gazi Hz. Şark şimendifer ame
fırkası kahir bir ekseriyetle kazandı Yunan atletlerinin )esi grev mİ yapacak? 

tazimatına cevap 
verdiler S. fırkacılar gene kamyonlarla öteye beriye adam 

taşımışlar, gürültü yapmak istemişler, halkın itidali 
!tarşısında maksatlarına muvaffak olamamışlardır 

Bugün amele toplanacak ve hattı 
hareketlerini tesbit edeceklerdir. 

Atina, 9 (Aneksartitos) B k .. • • b b• k af d 
Gazi Hazretleri, Balkan atle- ugün u ıçtimaın se e ı umpanya tar ın an 
tizm oyunlarının başlaması mü 3 ameleye yol verilmesidir 

Dün, intihap sandıkları önünde bilhassa hanımların fazla teha
cümü görülüyordu. Hanımlar, kendilerine hürriyet, müsavat ve 
siyasi hukuk veren C. H. Fırkası namzetlerinP, rey vermişlerdir 

Bir az itidal 

nasebetil~ Türkiye ve Yunanis Şark şimendifer kumpanyası 
tan atletızm. federa~yonları ta- mustahdimini teavün cemiyeti 
rafından ~ekıl~n tazımat tel~ra hey'eti umumiyesi bugün saat 
fına verdıklerı cevap.ta T_urk on üçte Y edikuledeki cemiye1 
meslektaşlarına gösterdıkle . 
. h 1. h.. .. k b ld d merkezınde toplanacaktır. 

rı araret 1 usnu .a u en .~ Bu fevkalade içtimaa amele 
layı Yunan atletlerıne teşekkur . d t · · b .. ·· · t ı 
1 · · b'ld' · 1 rd' yı aye ıçın utun ıs asyon ara 
erını ı ınnış e ır. · t · · H T hs' 

cemıye reısı . a ın ve umu 
mi katip Hamit Beylerin imza-

Fethi Beyin şahuna kar!jl Konferans larıru tasıyan tamimler talik !-
hürmet hissile mütehassis ol- dilmiştir. 
duğumuzu her vefıjle ile söyle- Bu tamimlere nazaran Çer· 

dik. V kend· ·~n her hah- Yunan darülf ünu- kes köyünde, mesai saatleri ha-
settikçe hakkında ı.hilrmetkar li ricinde cereyan eden bir kavga ~.;;sı....~~- -~-
.san /cullanmaktan rekinmedik. nunda resmi ka- dolayısile işten çıkarılan üç a- ' .. I dl'~ l I .. 

" mele meselesi, teessürü mucip t>ar,. f men ıl'r tir 1rO• 
Fethi Bey hakkında bu hürmet b } ld mlıt1rl Nuri 1J. 
kar lisanı kul/anırken, kendi- U yapı l olmuştur. 
sinden de ayni nezaket kaidesi- Cemiyetin ve hat komiserli-
n8 riayeti beklemek hakkımız- Hamdullah Suphi B. İn ğİnin şimdiye kadar yaptığı te-
dı. Maatteessüf bir müddettir şebbüşler neticesinde bu amele-
Fethi Bey gazetemize çatmağı nutku çok beğenildi den _m~ini~t Mehmet Ali ve 
itiyat edinmiştir. Atina 9 (Apo) _ Dün Bal- tes~yecı Ali Mehmet beyler tek 

'.ı:_ d k' hh rar ışe almmışlardır. 
Dün de bir gazeteye gazete- kan konı~ransm a ı mura as F k d'-'' k ·ı 

1 f. D .. lf. d a at tec ıuı ayıt suretı e mizin neşriyatını mevzuu balı- ar şere ı~e aru unun a yapı 

alındıklarından kıden haklarını 
kaybetmişlerdir. 

Kadro harici kalan diğer a
mele makiniııt Kamil Ef. İM 
bütün israrlara rağmen tekrar 
tavzif edilmemiştir. 

(Devamı 2 in.el aahifecle) 

sederek beyanatta bulundu. l~n .:esmı k":b~l ~snasında ?a
Fethi Beyin kul/andığı lisanı, rülfunun. emını bır nuwk ırat 

Hanımlar, rey vermek için ss ndık nı: hal 'inde Pariste sefaret mevkiini işgal ederek b?~. ~~l 
. .. niJbet beRliy~rl~ r.. . . etmiş bir siyasi fırka liderine kan enstıtu~~ 1.1 

. İn~haba~a dun de dev~ı_n e- tat ıntıhap yerme para ıle tutul yakıştrrmadığımızı söylemek dası, Da~lf~ 
dılmış, Fatıh kazası dahılınde muş 100 - 150 kadar ad~m ge- mecburiyeti ellmesindeyiz. Fet nun talebesınır 
Eyipte, Eminönü kazası dahi- tirmişler, dört kamyon ~ıralıya hi Bey gazetemizin neşriyatını Balkan lisanla· 
!inde Çemberlitaş, Sultanah- rak bu adamları içerisıne dol- "safsata,, kelimesile tavsif et- rından birini öt 
met ve Af~sofyada, Beyoğlu durmuşlar, davul ve zuma çal- mektedir. Bu, bizim tanıdığı- renmeğe mec 
kazası dahılınde de fındıklıda dırarak ~okakla~da d~~aştı:ınış mız Fethi Beyin lisanı değil, bur tutulması 
rey sandıklan bulundurulmuş- lar, Ramı ve Alıbey k~ylerınd_e intihabat sandıkları etrafında ve Balkan da 

Maslak yolu f acıasının 
Ağır cezada muhakemesi 

tur. bu kamyonlar vasıtasıle kendı- fırkası namına hareket edeıı rülfünunları ara 
Fatih kazasında !erine rey verecek adam taşı- bazı kimselerin kullandığı li- smda profe;i,'-. 

İntihabatın en hararetli saf- mışlardır. ? sandır. Fethi Beyin, bu lisan i- ve talebe müba- ı-Jamdullah 
hası Eyipte geçmiştir. Eyipte Nasıl propaganda y~ptılar. le konuşmağa başladığını gör- delesi hakkında Suphi Bey 
Akarçeşme cami •inde yapılan Serbest fırkanın Fatıh kaza- mek, memleketimizde temiz fır ki tekliflerden dolayı Yunan 
intihapta ilk reyi Kırşehir meb sında bir kaç gündenberi ~alış~ ka _hayatının inkişafını istiyen- Darülfünun aleminin mernnu
usu Yahya Galip Bey, ikinci re ~~kta ola~ kal~ırıı_n h":tıplerı lerı sukutu haya/o uğratacak- niyet ve meserretini kayit ve 
yi de refikası hanım atmıştır. dun de Eyıbe gıtmışler?ı. S~- tır. tezkiir etmiştir. 

İntihap sekizde başlamıştır. kak ortasında nutuklar_ırat edı- Balkan hey'eti murahhasala-
Serbest fırka taraftarları bermu (Devamı altıncı sahıfede) Fethi Beyi hakkımızda bu ka rı riiesası müteakıben söz ala-

dar ağır bir lisan kullanmağa 

işi zorbalığa döktüler 
Hasköyde S. C. F. namına hareket 
eden Laz Bilal'in tertip ettiği oyun 
Hasköyde C. H. F. mensup

larından ve sabık valilerden A
ziz Nami Beyin uğradığı teca
vüzden dün bahsetmiştik. Aldı
ğrmız mütemmim malilmata gö 
rere hadise şöyle olmuştur: 

tahkir ettirecek, Aziz Beyi mu
kabeleye sevketmek ve çıkacak 
arbedede Aziz Beyin üzerine hü 

(Devamı ikinci sahifede) 

Beş 

sevkeden sebep, bazı intihabat rak eski Yunan medeniyetinin 
dairelerinde Serbest Cümhuri- kıymet ve ehemmiyetinden 
yet firkasına propaganda ya- bahseylemişlerdir. 
panların münasebetsiz sözleri- Fakat en güzel ve samiin ti
ni sütunlarımıza geçirerek tak· zerinde en derin bir tesir uyan
bih etmekliğimizdir. Bir adam dıran nutku Hamdullah Suphi 
vergiler kalkacak demiş. Diğer Bey irat etmiştir. 
biri askere alınmıyacağız de- Hamdullah Suphi Bey bu gü 
miş. Bir üçüncüsü Gazinin yeni zel ve heyecanla dolu nutkun
frrkaya üç yüz bin lira verdiği- da Akropola vukubulan ziyare
ni söylemiş. tini kayit ve tezkar ettikten 

sonra demiştir ki: 
Fethi Bey bunları neden fır-

kasına mal ediyor? /stanbulda, - Balkan anaları, sulh mef
bizzat Fethi Beyi de müteessir kfırelerine el uzatmalı ve çocuk 

t · I' ı b ·· 1 · !arını daha emzirmekte iken on e mesı azım ge en u soz erı .. 
f d k d k m d ~ !ara muhabbet, muveddet, u-

sar e ece a am yo u ur. h f 'k' 1 · · lk' k 
B ·· ı · · t 'h b t d · 1 · uvvet, ı ır erını te ın etme u soz erı, ın ı a a aıre erın- . h' 
d "f ı h · 1 · · suretıle sulh davasına ızmet 

Arşak ef.nin vereseleri 10 bin, Sait 
ef. de 5 bin lira tazminat istediler 
Facıa esnasında otomobili kullanan 

kazayı neye atfediyor? 
Talat Ef. 

Pacia esnsaında otomobili kullanan Tal/Jt B. 
mahkemede izahat veriyor 

İntihabatın fırkaları aleyhine 
cereyan aldığımı gören S. C. F. 
mensuplarından Laz Bilal, bir 
arbede çıkartarak, H. fırkası na 
mma hareket eden Aziz beyi or
adan ayırmak istemiş. Bunun 
için de Laz Hüseyin, çarşı bas 
kınını yapan İsmail ve Ahmet 
ile bir musevi çocuğunu intiha
bat sandığının yaruna getirmiş. 
Bilahare polisçe yapılan tahki
kattan de anlaşıldığı üzre, mak 
sat Müsevi çocuğuna Aziz Beyi 

hasla 
var! 

e vazı e a an mu arrır erımız 
1
.d. 

. . . 1 1 d B. etme ı ır. 
ışıtmış er ve yazmı~ ar ır. ız ------- Kaçakçılar filmi çevrilirken !davacılar, d,avalarını teşrih etti· 
bunları Serbest Cümhuriyet fır aktör Arşak efendinin ölümüne !er. Kazada vefat eden Arşak 
kası söylüyor, demedik. Fuzuli Konferans ve Sait B. isminde bir gencin Ef. nin veresesi ile Sa it B. malı 

Yazan: Elem izzet pro_p~gan~acıla~ın miina~ız söz Amavutköy Amerikan kız- çehresinde pek feci izler bıraka- kemeye gelmişlerdi. Dünkü cel-
lerını kayıt .e~tık. Fethı Bey !ar koleji mezunlarından Meliha cak surette mecruhiyetine sebe sede kazaya sebebiyet veren oto 
bunlardan nıçın alınıyor? Yok- Avni H. bugün saat on bette biyet veren Maslak yolundaki mobilin rol icabı şoförlüğünü 
sa her teşkilatına dahil olan ta- Türk ocağında intihabat hakkın otomobil kazasına ait davanın yapan Talat İhsan Efendi istic 
rafından sar/edilen sözün mes'- da bir konferans verecektir.Her muhakemesine dün Ağırceza vap edildi. Talat İhEan Ef. 30 -

Yeni roman yakında 

Milliyetle çıkacak 

uliyetini üzerine mi alryor? kea davetlidir. "lahkemesinde başlandı. Evvela (Lütfen sahifeyi çeviriniz) 
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öldürmeğe birebir geliyormuş !.. 

MlLLIY~:T (" "\ ı n Tt.~Rf\'ı~:vn·:ı. 1930 

HARİC LER .. t'"I----, 

Cenubi Amerikada gene ihtilal · 

4".t=:----------------,,. 

\!f~ 
Hariciye Vekili Ankarada 

ANKARA, 9 A.A. - Harici- Türk hey'eti murahhasası reiı 
ye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Tevfik Kamil, Şurayı Dev~ 
Bey bugün şehrimize avdet et- reisi Nusret Beylerle Harici) 
mişlerdir. Vekil Bey istasyonda v kalef erkanı ve Rus sefat11 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, e 1 

.. kar Filistin de 
Yeni bir vaka oldu 

Kudüs, 9 (A.A) - Araların-

M·ıı· M"d f v kil' M f maslahatguzan tarafından ı ı u a aa e ı usta a Iİ 
Abdulahlik, Riyaseticümhur ka- lanmıştır. Jandarma ve .pO 

tibi umumisi Tevfik ve Seryaver müfrezeleri tarafından selam 
Rusuhi, Muhtelit mübadele mıştır. 

da üç te kadın bulunan 10 Müs 
lüman Arap, Müslüman Arap-

larla hrristiyan Arap!ar arası~- MOSKOV A, 8 A. A. - İz- harbin bir devamından baş 
da mezarlık meselesı dolayısı- . 

1 
F . . . . . . A 

1 h d k 1 ki vestıya gazetes ransa tıcaret hır şey değıldır. Cemıyetı ,,. 

Fransız - Sovyet münasebah 

e zu ur e en argaşa ı ar es- M Fi d. · k' 
d b. h . · t nazırı · an ının şar ı Avru- vam içtimaında Avrupa devle nasın a ır ırıstıyan gaze e d _ 

h . . . ..1d.. .. 1 k pa a yapmakta oldugu seyahat . . S 
1 

h d 
~~ arr~~ını ~k urmuh o ma hakkında diyor ki: "Bu seyahat nnı, ovyet a ey tan. a~a~ 
to met_ı e .ma .eme uzuruna Fransanın mamulil.tı hakkında kazanmayan Fransa şımdı 
sevkedılmışlerdır. · 'h · -· d · d. · 'b' ı d ı 1 · b·r 

-•-H ıttı az ettıgı te bırlerle Sovyet ısıne ta ı o an ev et en ı 
Bulgar kralı ve 'Rusyaya karşı giriştiği iktısadi birer kazanmağa çalışıyor. 

faşistler H. Fırkası her yerde ekseriyeti kazanıy 
ANKARA, 9 A.A. - Sinop, Cümhuriyet Halk Fırkası n 

Zafranbolu, İlgın, Kurkuteli, zetleri kahir bir ekseriyetle in 
Bolvadin, Songurlu, Osmancık hap edilmişlerdi:-. 
da belediye intihab:ıtı uitıniş ve 



smanlı Bankası da konsorsiyoma dah· o 
Borç tecili!.__ __ vıı_'lly_eı_ıe _ __.l

1 

eİ- Osmanlı bankası Adana çjfçilerinin Tasfiye Avrupada tahsil 

Bir iltihak l. __ E_ko_n_o_m_ı __ I 
Uzüm incir 

ihtisas 

vııı konsorsiyoma girdi bankalara borçları eden ziraatçılar ciı K Metruk emlak nasıl Bu sene ne kadarı 
onsorsiyom günde Bankalar borçlann teci- tasfiye olunacak? Bugünlerde Avrupadan ihraç edildi 

30,000 isterlin alıyor !ini kabul ettiler avdat edeceklerdir İZMİR, 8 A.A. _Bugün 18 
Jiı n Ş~hrimizdeki en mühim ec- Maliye Vekiletinden vaki o- Maliye vekaletinden bu . t_ktısat "'.'e~illiği ~rafından kuruştan 42 kuruşa kadar 1802 
l~ t;b1 ve milli bankaların iştira- lan davet üzerine Ankaraya gi- hususta talimat geldi ıhtısas sa~_ıbı o~ak uzere Av_~ çuval üzüm ve 7,5 tan 40 kuru-
~' büyük faaliyet göstermek- den Komerçiyale İtalyana, Os rupaya gonderılip ve tetebbu şa kadar 3 494 çuval incir satıl-
n Olan bankalar konsorsiyomu manlı, Selilnik ve Memaliki şar Metruk emlakin tasfiyesi i- edeı:ı; dokuz ziraat m~te~assısı mıştır. ' 
n '· nıhayet Osmanlı bankası da kıye Fransız bankaları direk- çin talimatname gelmittir. bugunler?-e memleketımıze ge- Şehrimiz ticaret odası üzüm
~ak etmiştir. törleri şehrimize dönmüşlerdir. Bu talimatnameye göre tas- leceklerdır_. Bu gelecek ola~lar !erimizin ve incirlerimizin tica

ıc · .onsorsiyom icra komitesi Direktörler Ankarada maliye fiye şu şekilde yapılacaktır: Bir evvelc_e zıraat me.ktepl,_erın .. de ri vaziyetine dair bir rapor neş-
şlcl ıeı Nurullah Esat Bey bu hu- Vekili Beyin riyaseti altında kısın• emlak satılacaktır. Bir Jl ı k f k ıııs · mua. ım ? ar~ vazı e. go;muş: retmiştir. Bu rapora nazaran ü-
Ae·~ tir ~:?ir muharririmi:ıe demiş- müteaddit içtimalar akdetınış- kısmı muhacirlere ve bazıları da lerdır. Şımdı de ken?ılerı yenı zümlerin vaziyeti şudur: 
v· ler, Adana ziraat mıntakası da- hükt1met dairelerine tahsis olu- açılan ve ayın on beşınde ted- Bu sene mevsim iptidasından 

1 -- Osmanlı bankasının kon- bilinde bulunan riftrilerin bu nacaktır · b ı k ı 1 t ııı •• . .,, .,, rısata aş anaca o an s an- ı'tı'b T · · l" d' · 
""rsıy · f k" h d ki bankalara olan borrlannın teci- M I ·

11 
.. 1 . aren eşnnıevve ın ye ıncı •. oma ış ıra ı ususun a " a " ere para tevzıı bul, zmır, Bursa ve Adana a- .. .. k kad . . bo 

"'lUsu M r V kT B t - li hakkında rok mühim bazı ka- u • · . 1 gunu a şarnma ar ıncır r-ltn a ıye e ı ı ey ara .,, d meh zıraat mekteplerıne mua d 17 577 465 k"l .... 
reı dan hüsnü telakki ve kabul rarlar vermişlerdir. müddeti temdit olun u lıın olarak tayin edildilı:leri yer satsı1n atı 0

• • ı 0 ~ztum 
!dilmiştir. Bu kararlara göre bankalar . . . k d'l . sa ı mış r. eçcn sene aynı a-

0 
Malfillere tcdiyatın dün son !er ve tayın emırlerı en ı en- 'ht 27 736 659 iki 

smanlı bankası konsorsiyo kanuni yollara müracaat hak- di F d 1 bl"ğ d'l k ·· t n e • • ve evve sene ~ günü i . akat aha para a mı nete_ ı e ı m~ .. ':1z~re. sta!1- ise, 19,337,937 kilo idi. 
oı ı, ınim bankalar gibi 100,000 !arını muhafaza etmekle b~ra- yanlar bulunduğundan bu müd- bııl zıraat başmudurlilğtine bıl- s b' h fta arf d k' f' t 
_..,.,,. terJin sermaye ile dahil ol her hale_n borçlarını veremıye- det temdit olunmustur. d" 'l · · on ır a z m a ı ıa 
"'" ·•ıu cek vazıyette oldukları tahak- . ·· ırı mıştır. . . ler, aliyülalft 47-48. All 38-43 nti· Jtur . ., 

1 
• N k B lstanbula geldıklerınde baş- b' . . 33 37 ilı:' . 27 32 5 . <>u suretle konsorsiyom harı- kuk eden hüsnü niyet sah bı a ı ey ··d·· l"k ta ·ı ı ınncı - , ıncı - , tan, 

tına h mu uru vası sı e yen me- ti ün ti 22 26 75 k bo 17 
~ e ehemmiyetli bir banka çiftçiden olan alacaklarını ta - Ziraat umumi miidürü Naki muriyetlerini öğrenecekler ve 

2
ç
15 

ek - • ve ara ca , 
1ınamış oluyor. sil için emvali gayri me~kule- Bey şehrimize gelmiştir. Yarın !stanbuldan doğrudan doğruya - Uf1;1§t~r .. 

· 11ükfunetimizin büyük bir e- !erini sattırmağa teşebbus et- Ankaraya gidecektir. t ·n edileceklen' memuriyet Mevsım ıptidasından 7 Te,-
ı le.: ı ki t ayı · · 1 k d ü ·· 'h " olan konsorsiyomun serma miyecekler, a aca arını ama- --- mahallerine gideceklerdir. nnıevve e a ar. zuı:ı ı racatı 

MahkemelerdB .................... 
Ziya ve Halis B. lerin 
muhakemesi başladı 

Mahkumlar, noksan gıda vermek, mübaya
atta suiistimal karıştırmakla ittiham ediliyor 

Maznunlar kendilerine atfedilen cürümleri red· 
dettiler, dava şahit celbi için tehir edildi 

B ;esi son iltihak üzerine bir mil- men tahsil edinceye kadar bu V f B k b Ameli Ziraat mektepleri ayın Almanyaya ve_ şımalı Avrupaya 
fıt lrıf:ltı 200,000 !sterline baliğ ol- borçları tecil ve senetleri tec- ası . İn te zi İ on beşinde tedrisata başlıyacak 8,181,956. İngıltereye 2,975,269 Tevkifhane müdürü Zıya, bitarafane yapmıyordu. Bunu, 
ııı~ ll§tur. dit edeceklerdir. · - !ardır. ve Fransaya 19\,052 Amerika- hapisane ınüdürli Halis Beyler- bazı hareketleri de ifşa etmekte 
ili) ~Onsorııiyom hey'eti umumi Bu kararların fili bir surette Hizmet gazetesi para r ya 403,974, İtalyaya 2,685,932, le hapisane kfttibi Hafız Abdur- idi. Bunun üzerine tahkikaq ben 

lh'.sı gelecek hafta içinde, Os- tatbikini temin için alikadar almamış Poliste 1 Mısıra 19,080 ve muhtelif mem rahim, ambar memuru Hilmi, yapmağa mecbur oldum." 
· .""Ul!ı Bankası direktörünün de bankaların Adana şubeleri mü- _ · Ieketlere 76,006 kilo ki ceman memurlardan Mustafa, sergar- Ambar memuru Hilmi Ef. 

~ti~akile toplanarak kambiyo dürlerinden mürekkep bir ko- lzınirde intişar etmekte olan Kalafat yerinde bir 14,532,769 kilodur.. diyen Mehmet Ef. !erin dün A- lsticvabmda kendisine atfedilen 
ıs· lzıyeti ile meşgul olacaktır. mis.Yon. her .hafta toplana~~~ Hizmet gazetesi başmuharriri Geçen sene bu mıktar 18,991 ğır cezada muhakemelerine başlsuiistimal iddialarını reddede-

• ili l.i l>iyasaya, alman fazla kam- v_azı~etı tetk~k ede_cek ve 1!1udü Zeynel Besim Beyin Halk fırka bomba patladı 245 kilo idi. Neşrolunan bu ra- lanmıştır. rck Şeref Beyin ambardaki so-
··r Yolara mukabil çıkarılan ihtl- nyetı umumıyelerıne malumat sından 25 bin lira aldığını gene E Ik" .. G 

1 
d porda incirlerirnizin ticari va- Geçen celsede gelmiyen sabık ğanları tarttığını ve guya nok-

r. ?~t evrakı nakdiye hakkındaki vereceklerdir. · b" t · · d ki vve 1 gun a ata a mav- ziyeti şudur: Bu sene mevsim müesscsatı cezaiye müdürü Ke- san buldug'u irin derhal zabıt 
~ C ır zmır gazetesın en na en nacı Mehmet Kalafat yerinde .,, 

.. nci haftalık rapor umartC6ı BlR TA YlN bazı İstanbul gazetele~'İ yazmış- lak d • b. . . iptidasından 7 Teşrinievvele ka- nan B. dünkü muhakemede ispa varakası yaptırarak muameleye 
r tilıı.ü neşrolunacaktır. · · B ıh· yuvar ve ma enı ır cısım d 1 · bo d 11 683 69 ·· · · C 1 1 k d · Borsaya günde vasati olarak Efganlı Burhanettını e ı ti. Dün Zeynel Besim Beye mü- b lmuş keserle bunu açmak is- . ar_ zmır rsasın a , , 1 tı vucut etmıştı. e se açı ınca oy uğunu, halbukı soğanların 

(l zade Seyit !sa aey, Gümü~ Su- racaat ettik. Bize bu hususta de- t umiş fakat madeni cisim bir- ı~cır ~atılmıştır. Geçen sene ay- Kenan Beyin hüviyeti tesbit e- noksan olmadığını, yoğurda ge 
yu ~k~~/ngiliz lirası arzedil- yu Asken Hastahanesine topçu diki: 1 d:nbi~e patlamıştır. . nı tanhte 13,193,7?5 ve evvelki dildi. lince bunun ambarla bir alaka-
ıııl B meslekinden naklen levazım za- - Halkın sesi gazetesi ben İnfilak neticesinde mavnacı- sene 15,9~7,632 kılo satılmış- Okunan dava cvrakma naza- sı olmadığını söyledi. Hafız Ab 
3l ~- unun elli bini piyasanın biti tayin edilmiştir. İzmirden haraket ettikten son- ki k ·· .. tır. Son hır hafta zarfındaki fi- ran maznunlardan Halis ve Zi- durrahim Ef. isticvabmda bir 

l
"<ltnbiyo ihtiyaçlarına tahsis o- - . - . . nm panna arı opmuş, gozun- ti ı d 

. llıımakta ve mütebakisi kon- kadar çıkan düyunu muvahha- ra, benim sahadan çek~em den de ağır surette yaralanmış- a er .~un ar ır: ya Beylerle diğer arkadaşları mahkt1mdan borç olarak altı ll-
ttl' ~rsiyom namına satın alınarak de dün (100) liradan açılmış ve pahasına Vasıf~· v~sıtasıı: H. tır. Bu bombanın Kalafat yerine Suzme 28-~~· clleme 17-31, hapisanede ve tevkifhanede ra para aldığını, tahliye edilince 

tı· vaınanlı bankasına depo edil- son muamele 99,50 liradan ya- Fırkasından 25 bın !ıra aldıgımı nasıl geldiği tahkik edilmekte- pa~al 9-21, natürel 8-11 v_e ~uh mahkum ve maznunların gıdala kendisine ödediğini, erzakla 
ııı 

1 
tI yazmış. Ben şahsen ne olursam d' telıf 23,5 kuruştur. Mevsım ıp- rını noksan vermek Ali ismin- meşgul olmadığını, aleyhindeki 

ektedir. pı mış r. 1 . ır. tid d 7 T · . 1 • 
IConsorsiyoma göre, kambi- Bazı borsacılar tenezzülün o ayım, şuna parmak basın kı F h • Ef • asın an eşnnıevve e ka- de birinin firarına sebebiyct ver ihbarlann isnadattan ibaret ol-? )? vaziyeti çok mucibi memnu eski borçların tecfo hakkındaki Vasıf B. bir vicdan bezirganı a fi • nın ce- dar Almanyaya ve şimali Avru- mek, mübayaatta suiistimaller duğunu söyledi. 

ı ~~ettir. Ve bu kış piyasada İs- neşriyattan ileri geldiğini söy- değildir. Ben tenezzül etsem bi- sedi bulundu paya 2,993,32~, İngiltereye 3, yapmak ve daha buna benzer ka Kontrol Mustafa Ef. de ken-
~'tlin sıkıntısı hissedilmiyecek }emektedir. le o, böyle bir şeye tenezzül et- . .. .. 845,348, Amenkaya 2,158,18~ nuna muhalif hareketlerde bu- disinin erzak göndermekle meş-
"t. D'" umumiye tahvilatı- meı:. Bırkaç gun evv.:l t&gayyup Fransaya 1,376,220 ve muhtelı( lunmak gibi cürümlerle mütte- gul olmadığını ~yledi. 

' Dün İngiliz lirası (l030) ku- nın ~~~ksam Türkiye hari- ~ana gelince, hakkında alim e~ti~ c~ıl~ G;~t~sa;:r li~- memleketlere 37,3?4 kilo ki, ce- hemdirler. Dava evrakı meya- Sergardiyan Mchmet Ef., 
~ ~Ştan açılm.ı_ ve (lO) para_lık cindeki ecnebilerde olup mem- cahıl, akıllı veya deli denebilir. sı t e sın en rı . nın man 10,593.249 kılodur. Geçen runda bazı şikayet mektupları Ali isminde bir mahkumun, ba
• vır temevvuçten sonra yıne leketimizde Ancak bir milyon Fakat 14 milyon nüfus içinde cese~i Kily.osta bul~m.uş:ur. ~e:ıe bu miktar 13,099,638 kilo da okundu. yram gecesi, bütün tekayyiitle-
. (1030) kuruşta kapanmıştır. İstedin liralık ünifiye mevcut bir tek adam kalkıp da Zeynel Fa?r~ Ef. nın tabanca ıle ıntıhar ıdı. Mülkiye müfcttisliğine gön- re rağmen ~r.aı:a muvaff~ oldu 

İki hafta evvel (127) liraya olduğu tahmin edilmektedir. Besim imzasının paraya alet ol- ettığı anlaşılmıştır. Morfin ve kokain ka- derilen bu şikayet mektupların- ğunu, kendısının bunda hır su-
nO' duğunu iddia edemez. Kadın kavgası da mevadı gıdaiye üzerinde mü- n'u olmadığım beyan etti. 
ğıJ s • B k • • t B.e.~ ancak halkın gazeteme Kasnnpaşada Sirkeci soka- çakçılığını meniçin him suiistimaller yapıldığı, mah Muhakeme, dava evrakının 
se- anayı an asına fil U e- v~rdıgı beşer kuruşlarla. ve çok ğında oturan Nazlı Hanımla Sıhhiye vekaleti e~zan_elere lfit yağ, noksan soğan, küflü ek oku'.1-ma~ı .ve 60 kadar . ~ahide 

yuksek şerefımle yaşar hır ada - Neziha Hanım kavga etmişler, ve_ ecza depolanna yenı hır ta- mek yedirildiği ihbar ediliyor- teblıgat ıçın 16 teşnnıevvel 

h ı t • ·ı• mım. Nazlı Hanım Neziha Hanımı mımde bulunmuştur. Bu tamim du. pcrscmbe gününe kaldı . 
assıs ar ge ırı ıyor Vasıf Beyin bu tekzip telgra döverek iki a;lık cininini dü ür- de m?r~in, kokai_n: kaçakçılığı- Reis Nusret B. evvel[\ hapisa Hakaret davası 

fı beni minettar etmiştir. Bu ha- düğünden hakkında tahkikata na manı olmak ıçın ecı:acıların ne müdürü Halis B. i isticvap e H r Fahri B f d 

. 
Si 

e) 

JJll Avrupaya giden hey'et 10 ecnebi 
mütehassısı tefrik ve tesbit ettti 

raketi cn civanmerdane bir hare başlanmıştır daha fazla kontrole tabi tutul- etti. Halis B. yağların mahlUt B di a ~ hh' · .;a~ ~ an 
kettir. Bi.r sirkat malan bildiriliyor. Bundan son olduğu iddiasını redderek mü- Bel a hakuvkıa d ıt vetlanashı kıza 

Alnım tamamile açık geziyo- - ra eczaneler ve ecza depol~rı af- b d ı 1 k ı d ğ · er n a aç a aret 
G 1 d R .,... ayaa a yo suz u o ma ı ı- d dü b 1 k N 

rum. a ata a us pazarına müş- yon mürekkebatı, morfin heroin n .. 1 d'kt avasına n aş anaca tı. e-
ri f . 1 k . . ı soy e ı en sonra: . N . H bl' 1 Gazetemi İstanbula naklede- te sı atı e gelen 2 yan esıcı kokain, pantapon, Hint kenevi- - Nasıl olur efendim, dedi, yıred _ eyıdr 
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·
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a te . 11!"at yalpı a· 

Banka hey'eti bu namzetlerden en muvafık 
olanlarını teshil edecektir 

ceg· im. Böyle bir tasavvurum dlikkinın müdürü İsrail efendi- ri satışları için bir defter tuta- b' k b . 1 1 'hal .. ma ıgın an teşnnıevve e ta-. r1ı 1 . b' d ır ere u ıs ere ı e ve mu- 1.1 d'ld" 
vardır. Fakat henüz mukarrer nın as 0 an caketı ce ın en 67 caklardır. Eczaneler gibi madde nakasa kanu;,_una göre Defter- 1 c e 1 ı. 

sı 
değildir. Şunu da bilhassa ilave do !ar, 27 İngiliz lirası, 50 fran- leri satarken kime ne miktar darlıkta bir komisyon meşgul --------

Sanayi ve Maadin Bankası lazımdır. Bu mutahassıslardan edeyim ki İstanbula haraketim sız frankı ve 5 bono çalmışlar ve satıldığım bu deftere kaydede- olur. Benim, re'sen hiçbir sali- G. Sanatlar 
JO' it fabrilı:aları için lazım gelen fabrikamızın tevsi ve ıslahı hu- sebebile sarr.imt dostum Kömü- savuşB'şlardır.k . 'J'k ceklcrdir. hiyetim yoktur. 

8
, \nebi mütahae susunda istifade edilecektir. Av rcü oğlu Avni Beyden ödünç ır yan esıcı ı Mısır konsoloshanesinde - Mahkumları müteahhit he 

aP :ısları seçme! rupacla bulunan mechsi idare parr ~ldım." Dava vekili Cemaleddin Bey; resmi kabul sabına çalıştrmak emrini kim 
•. ,~er.e Avrupad: reisimiz Yusuf Zıya B. bir kar H' t t Fatihte tramvaya binerken bir verdi? 
p- -<: .,, ızme gaze es para yankesici 30 lirasını r~lmıştır. .. Dün _Mıs1C kıralının cülus gü 

İ' h tkıkat yapar gün kadar gelecek ve sonra l ld - dank 1 ha d - Efendim, bu Umum hapi-
. ~anka m!idüı mecli•i idare toplanarak bu me- a maınış Bir okka esrar yakalandı n~ 0 ug.un onso os ne e 

ııı hır resmı kabul yapılnuştır. sane müdiriyetinin bir emrine 
11ı ~avini Ali S.- ıele ile meşgul olacaktır. İzmir 9 teşrinievvel - Hiz- Galatada deniz amelesinden Vali Muhiddin Bey konsolo- müsteniden yapılıyordu. Emir, 
~ ~ı ve meclisi i . Bu ayın on bcşi:ıde mecl~s~ met gaz~tesi sahibi Zeynel Be- Mchmet Çavuşun odasında 1 ok saneye giderek tebrikitta bulu- dosya<P.ı mahfuzdur. 
e~ "ite aı:asmdaı jıdare kararma tevfıkan ~araıtı ,sim Beyin Halk fırkası namına ka esrar bulunmuf, musadere e- nacaktır. Müteakiben Halis Beyin maz 

~~a~t Beyler ınuvafık görülerek celbedilecek • · . · , _,_ · ., dilmiştir. . , ıııı. but ifadesi okundu. Halis B., bu 
çı· "'mktl Semplc ·nütahassıslara tebligat_ y~pıla- haberler gayri varittir. Tekzip Canlı balık tutayım ııadeleri tasdik etti. Bundan son 
Ji- t~presile şeh ı:ak ve ay sonunda şehnmıze ge ıederim. d k Aziz ve sevgi il ra Kenan beyin isticvabı yapıl-
ır ~ze avdet et lleceklerdir. ' İzmir meb'usu Vaaıf er en.. h dı: 
.•· ··q•lerdir. Henüz hangilerinin celbedi- Anadolu Fenerinde balıkçı emfehrl s· ·· ahh" l p" ' 1 - ız, mute ıt e uyuşarak 

\. Ali Sami E 1 ·ıeceği malum değildir. Biz mü- b t Şabanın yanında tayfadan Rize yenmesi caiz olmiyan yağ ve er 
.•. "'r muharn·nnu· · tahassısları bulmak hususunda ır .suııs ımal 1i Aptal oğullanndan Hasan, de • ;. 8 .. ük .nk l"b 1 zak almışsınız. 
.
1 

-<:şu 'malt1matı Almanya ve Fransa hükfımetle- Muhassesatı zatiye idaresin- nizden geçmekte olan bir balık uy·· 1 ı a ın gün erce H h' k ·ı ı d - ayır efendim, bu işe ben 
·ermiştir: Ali sıum Bey rinin delalet ve tavassutların- de gayet mühim bir suiistimal görmüştür. te ıt anı e ıu anan yur un karışmam. Her daire kendı' ı'htı"-

d · "f d d ı A ı -ı H samimi hadimi olan Cümhu -
. ....._ Paris, Berlin ve Dresden'e an ıstı a e e erek en yüksek o muş ve memurlardan bazıları- "pta og u asan: . riyet Halk 'Fırkası lıtanbul yacı için şartname mucibince 
tı~erek Bankamız için bir çok mütahassıslarla temas ettilı:. nın isticvabına başlanmıştır. E- - Şu balık hoşuma gıtti. Belediye intihabatında sana erzakını alır. Ben yalnız, vilayet 
1lııı Bu mutahassıslar meyanında ytam ve eramil cüzdanlarından Canlı canlı elim ile tutayim di- ıdare medi.sindeki mübayaat 
L_ tahassıslarla görüştük. 10 h d Al · · k " d · ı şu candan tavsiyede bulunu _ 'ild h . . arp zamanın a manyanın as 15 tanesının yo lama esnasında ye enıze atamıştır. komisyonunda bulunurdum. 
~· ar müta assısm şaraıtıni tes keri mensucat fabrikalarını ida- çalındığı ve iade edilmiyerek pa Tabii Aptaloğlu balığı tuta- yor: Kenan Beye daha bazı seyler 
,~t ettik. Bunların en iyilerini d f b' 1 1 b" k f k t il fd'l k Yurdunu seven vatandat ! -°''tt b' B 'd re e en marnu ır zata, tatbi- ra arının ır ta ım tefecilerle mamış; a a zava ısa ı a m sorulduktan sonra tevkifhane 

'
, a ı ankamızın ı are mecli- k h d hl" d"ld" - · k 1 k bov lm Karanlık günlerin hicranı _ 

f ı tefrik ve intihap edecektir. at sa asın a e ıyetini göster- taksim e ı ıgı anlaşılmıştır. tıya apı ara gu uştur. nı dünkü mazinin seni esire- müdürü Ziya ve ambar memuru 

B miş diğer bazı büyük mütahas- Maliye müfettişliği işe vazıyet Odoya yazılmayan Hilmi B. Ier isticvap edildı'ler. 
izim için ıki nevi mutahas- 1 d d · hk"k den sefaletini dütün ve sana ıı.. sıs ar a var ır. etmış ve ta ı ata başlamıştır. Zıya Bey sunlan ı;öylcdı' .. 

.:"'l ihtiyaç olduğunu nazarı B ı ı·h· f 1 ı doktorlar ancak Büyük Gazinin izinde , •tkk un ar en sa a ıyettar en Bazı memur ar a tefecilerin ifa- - Bir bayram arifesinde idi. 
ate aldık· sahiplerindeııdir. Dresden'de deleri alınmıştır. Bir kısnn me- Etibba odası heyeti idaresi yürüyen öz fırkanın y&r ola- Hafız Abdurra_hın Ef. nin, bir 

t t lıunlardan birincisi bankamı- yü~sek sanayi mektebi profesör murlara işten el çektirilmesi ve sıhhiye müdürlüğünde bir içti- ca~ını unutma. Onun nıücer - mevkuftan para aldıgvına daı'r 
Ilı sa · b · ··d·· ı·· -·· ·· le d M S k b ,. · f ·ı ı b" J"k lrep ve temiz namzetlerini ıl İf nayı ~u esı mu ur ugunu rın en . a sen erg ı zıya- te ecı ere ır ı te mahkemeye mada kendilerine uzun müsaade başkatip Şerafet'tin Beyden bir 
~ ~ etmek. bankanın ve banka- r~t ederek müt.ahassıslann tefri- verilmeleri muhtemel görülmek edileceği halde hala odaya kay- tereddütsüz intihap et. Çün- rapor aldnn. Bu raporu verdik-
İ(ja ı;-erbut fabrikaların malı ve k~b~ufsubs~knd1a ıstifade ettiğimiz tedir. Mufettişlik irtikap ve ir - dolunmıyan doktorların cezayi :ıa;rpi:e;i:eti~ç~!un d!çğirun, ten sonra başkitip Şcrafettin 

ı< ~.arı bütün meşgui olmak için, gı ı . a. n a arnnızı~ ıslahı için tişa kanu.nu mucibince tahkikat r•ıkdi ile tecziyelerindcn sonra yol bu yoldur. Et yi 'Abdurrahman Ef. hak-
iP t '!:eri ise mensucat, deri ve sai- kendısınden esaslı bır rapor da evrakını ıkmal eder etmez mah kayıt muamelesinin yapılmasına kında tahkikat yapmagv a memur 

t,, t J:'İhi fenni imala•t işlerı· içı·n aldık " k kt' ka · · · C H Fırkası · emeye verece ır. rar venlmiştır. · ' ettim. Fakat, ba zat. tahkikatı 

Edebiyat şubesinin 
müddeti bitmiş 
Halbuki yeni intihap 

için hareket yok 
Güzel sanatlar birliği muh

telif şubelerinin her sene heyet. 
idarelerinin değişmesi nizamnt 
meleri muktezasındandır. 
Halbuki birliğin edebiyat şube 
ıi idare heyetinin müddeti bit 
miş, ve batta geçmiştir. Edeb 
yat şubesi azasından bulunar 
bir zat, edebiyat şubcsindek 
bu sessizliği ve hareketsizliğ 
§U cümle ile tefsir ediyor: 

- Her sene Eylül bidayatin 
de, Edebiyat ııubesinin idan 
heyeti intihabı yapılır. 

Bu münasebetle birliğin ede· 
biyat şubesi azası davet olunur 
Umumi bir içtima yapılır ve i 
dare heyeti intihap olunur. ' 

İntihap müddeti geçeli bir 
aydan fazla oluyor, hiç bir kin 
se davet olunmamış ve yen 
bir idare heyeti seçilmemiştir. 

Halen eski idare heyeti ıne\ 
kiini muhafaza ediyor. 

Bu kat'iyyen nizamname ha 
ricinde bir şeydir. Eğer Ede
biyat şubesi kendiliğinden infi
sah etti ise ona diyeceğimiz 
yok.,, 



ikir, ~i.z;ah, Edebiyat~-- S~• ı'at: ~ .... • u 

Asrın umdeıl "Mllllget" tir. 
İ İ VEL 1930 Cemiyeti Akvam hey'eti u- de iken bile takip etmedikleri ra vaziyet henüz tavazzuh et- 2 nci sayısı dün pek güzel yazı 

10 TEŞR N E mumiyesi, bu içtima devreıin- itilafgiriz siyasettir. Fran- memiştlr. Hükumet, ne yapa- ve resimlerle çıkmıştır. A~diıı 
iDAREHANE - Ankara caddesi de de m-gul olduğu mesele- sız harici siyasetinin aldrğr bu cağını kestirmeden pazartesi Daver Beyin kıymetli bir yazısı 

No: 100 Telaraf adrHi: Milliyet, ı.. -., l -'- A · l' · h 
• lerln hemen kaffesini ge ec.... yeni istikamet, Brland'ın v- günü yenı mec ısın uzuruna B k f l" k t" d k } le haftanın maçları ve her za· 

devreye talik ettikten sonra rupa ittihadı hakkındaki pro- çıkaçak ve mukadderatını bu aş asının e a e ın en zev a ıyor manki cazip münderecattan ba~ 
dağıldı. Heyeti umumiye te!k- jesinin kabul edilmemiş olma- heyete teslim edecektir. Bu a- -Fransızcadan- ka Atina muhabirinin BalkaJ\ 

tan bul. 
T elelon numaralan: 

İstanbul 3911, 3911, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
O Türkiye için Hariç için 

rar gelecek sene içtima edece sından ileri geldiği söylenmek- ralık bütçede çok mühim tasar- Yaz tatilini geçirmek için ka - Sana rast gelişime ne ka- Olempiyadr mektubu spor ve si· 
ğine göre, bu meselelerin mil tedir. FranBa, bu projenin Ce- ruf yapılarak açığın kapatılma 11'1 koca sahilde tenha bir yere dar memnun oldum bilsen!.. Ne nema. Mutlaka alınız 
zakeresi de bir ıene sonraya te- mlyeti Akvama maledilmesl- sına çalışılmıştır. Tasarııuf me- gelmişlerdi. Fakat bu tenhalık vakit geldiniz?. Nerede oturıı- I · 
hlr edilmiş oluyor. İçtimaın nin intikamını almak i~temiı- mur maaşlarından yüzde altı- erkeğin çok hoşuna gitmesine yor sunuz?.. stanbul hayatı 
muhtelif saflıalamu her haft'l tir. Filhakika bu defakl Cemi- dan yüzde yirmi nisbetlne ka- rağmen kadının git gide canını - Biz mi? .. Şu uzakta görü- Ah t R fik 

3 aylığı 400 kurut 800 kunıt 
6 " 750 " 1400 ,, 

izah ettik. Yalnn son temas yeti Akvam içtimalannı yakın- dar tenzilattan ibarettir. Kabi- sıkmağa başlamıştı: nen balıkçı evini tuttuk.. Bir me e 
edilen bir tahdidi teslihat me- dan takip edenler, Fransız si- ne ve parlamento azalarının Burada, diyordu, hiç bir şey kaç gündenberi oradayız. İstanbul'un fikri, içtimaı, ik 

l! .. 1400 .. 2700 " 

Bugünkü hava 
Dtln en çok hararet ':IS, en az selesi kalmı~trr. Biliyoruz ki yaseti hakkında bu taıhminde maaşlarında da yüzde yi~ yok .. Güneş, deniz .. Denize gir Sonra ayrıldılar. Bu tesadüf- tısadi ve ticari ahvalile evkaf, 

20deroce idi. BugUo ruzgAr lodoı bu mesele ile hey'eti ur:xıuml- bulunanlara hak vermektedır - tenzilat vardır. Umumi bir in- mek, sonra kumların üzerinde ten _memn';In olmiyan kadın belediye, iaşe ve gümrük işleri· 
eıecek bava yağmurlu o!acakor. yenin ayırdığı bir komıııyon ler. tlhabattan sonra efkirı umu- saatlerce vakit geçirmek .. Bü- kendı kendıne : ne dair hazinei evrakın matbu 

h meşgul olmakta idi. Komisyon • * • miyenin kolaylıkla hazmede- tün bunlar bana pek yeknasak - Ben ne tuhaf insanım. Di- olmıyan vesikalarına dair olup 
Tiyatro ayatı da hararetli müzakere old~ğu, Framır:ıların itil!fglrlzllkl~- mlyeceğl bu tenzili maaş pro- geliyor .. Bir an evvel bu mev- yordu, buna yapılacak muame- Türk tarih encümeni tarafındaıı 

M k Almanların bermutat tahdıdı rl yalnız Cemiyeti Akvam ıç- jeslni kabul manasını tazam- sim bitse de biz de Parise dön- le arkaı;nr dönüp yoluma devam neşredilmiştir. e tup teslihatın gidişinden şik!yet timalarma inhisar etmemiırtlr. mun edeceğinden, sosyalist sek... etmektı. 
Eski cinai oyunlara ettikleri bildiriliyor. Fakat şa- Geçen hafta Fransa ile İtalya fırkaları hUkfunet kovalisyonu- Fakat bir sabah deniz kena- Durdum da onu dinledim... Havacılık ve spor 

? yanı dikkat olan h!dise Fran - arasındaki bahrl tahdidi tesl! - na girmek arzusunu göstermi- rında bir tesadüf genç kadını Keşki rast gelmeseydim, keşki. 
avdet mi edeceğiz. sız Hariciye nazırı Brinad'ın hat müzakerelerinin de inkıta- yarlar. Muhalefette kalmak ta çok sevindirdi. Artık kendisine Bu iki kadın biribirlerini pek Havacılığa, deniz, sporlarına, 

Dariilbedayiln ikinci oyunu olan lrad ettiği nutuktur. Cenevre ınr. anlatmıştık. Bu müzakere- işlerine elvermiyor. Hitler'i~ iş çıkmış, konuşacak, dedikodu eskiden, çocukluk zamanların- futbol, boks, kadın sinema, ço
'Mektup,, piyni bir lnailiz mu~ar- mahafilinde epeyce dedikodu- lerın lnkrtaından sonra Fran- muzaffer fırkası da bu dakı- yapacak bir arkadaş bulmuştu. danberi tanıyorlardı. O geçmiş cuk, şen sahifeye ait mütenevvi 
rinin eseridir. Fran1tzcaya tercum• ya sebep teşkil ettiği anla•ılan sız İtalyan bahri tahdidi tesli k k d h"k"- iri ! b" nl h 1 k yazı ve resim! rkt edilerek ııeçen ıene "llluıtration,, da . F ~ - - aya a ar u wnete g P g r Bu eski ahbaplarından genç ır zama arı atrr ıyan genç a- er Ç ı. 

ed·1m· ti Mu"'stemlike alemini ve bu nutukta Brıand, ransanın hat meselesi, Cenevreden ga· mlyeceği belli değil. HükO.me- kadındı. Onu da burada görün- dını, balıkçı evine girip kapıla """''"'""""'"""'"-"'""'""-""'"'-
neşr ' '! · • · · ı·h 1 i d U 1 ·k l l lngiliz zevkini okııyabilen cınayet tahdıdı te~ ı at • mese es n e zete s tunlarına •ntı a ett · te dahil vasat fırkalar böyle bir ce: rı kapattıktan ve yalnız olduğu 
maceraımr tasvir eden bu oyunun son hatveyı attıgınr, Fransız Fransız gazeteleri, Fransanın konvansiyona karşı mukave- Ah, ne iyi, ne iyi, diye sevin na emin olduktan sonar düşün 
tercüme ve temsili, aaliba aeçen ~e- silahlarının bugünkü ''ııyette neden İtalya ile bahri müsavat met etmektedirler. Binaena- cini izhar etmekten kendini ala meğe başladı. Eski vekayi birer 
ne "Mary Duııan Davaaı" nın ıı;r- daha ziyade tahdidine imkan esasını kabul edemiyeceğinl l- ley hükumet yarından sonra mamrştr. birer gözünün önünden geçi-
düğü iltifattan mümbais ?!-cak. a- olmadığını söylemiştir. Briand, zah ediyorlar. Bu gazetelere k h 1 d Irat "Mary Dugan Dava11 , mevzuu . , . meclisin huzuruna çrkaca a başladı: yor u: 
aene esrarengiz bir cinayet düğüm- Fr~sız sılahlarının tahdıdlne göre Fransa mlisavat esaııını de henüz alacağı şekil hakkın- Sonra kocasından şikayete - Bu kadın daha ikimiz de 
!erinin çözülmesinden ibaret olduğu ınanı es~ap arasında A:Jm my~- kabul edemez. ÇlinkU: 1 - Fı- da kat't bir malumat yoktur. - Vakit vakit ona sanki bir küçük birer kız olduğumuz za
halde bütün ıahneleri mahkeme sa- da son ıntıhabatın netıcderlnı ransanın. mil-stemle'kelerl İta!- Bugünkli vaziyette hiç bir hü- hastalık geliyor. Tenhalık isti- mandanberi beni takip etmiş, 
lonun'da aec;mek ve en .ince fe~ileri~e de saymıştır. Fransız hariciye yanın ~iistemle'kelerlnden da- kClmet teşkil edllemiyecğini, yor. Mevsimi geçirmek için gi- daima felaketime sebep olmuş 
kadar büyük bir itina ıl~ .t~p e~•!- nazırına göre Alman intihaba- ha vıı.sıd!r. 2 - Fransanın ~U- binaenaleyh memleketi parle- dileoek yer mi yoktu sanki? ... tur. Büyüyerek genç birer kız 
~..\bu~~e~.::~~~i:':'P:-:sU:~~ tını~ verdi~i .net!~e Fransayı dafaaya muhtaç olan shıllerl mentosuz idare etmek lazım İşte buraya geldi. Niçin? .. Çün olduktan sonra benim sevdi
bütün tece11üsü tatmin ederek, ale- endı~eye, duşlirmuştUr. daha uzundur. 3 - Fransanml geldiğini iddia edenler vardır. kü burası tenha imiş, kalabalık ğim ve hana perestiş eden deli
li.de bir polis piyeai halini alıyor. Bnand ın nutku yalnız Cenev muhafazaya mecbur olduğu t - Alman kanunu esasta! de buna yokmuş ... Daha bir çok şey- kanlıyı kıskandı. İzdivacrmrza 

Piyeslerin ldapte edilmeyip d~t- ııede değil, bütün Avrupada çak c~et yolları daha ehemmiyetli- muvakkat bk müddet için mü- ler. .. mani oldu. Bu delikanlı biraz : ~:~r: ,!~:':ee:!'ı:k'':,;; ~~: gayri müsait bir t=r ~pmrş - dır. . ııait olduğu malClmdur. Son Fakat öbür kadın bu tesadü- hafif muhakemeli idi. Onu zap 
· ,.. · ütü buri etini trr. Esasen bu def enevre Fransa ıle İtalya arasındaki meclis dag· ılmazdan evvel hükO fe pek o kadar memnun görün- tederek kendisi vardı. Bundan 

mıreceaımn teemm mec '1 l f 1 d Fransızları hattı ba.hrt ahdkli lih t el i 
ortadan kaldırmıt aayılm.emahchr. E- ç ıma a~ a . • ·ıug1 t tes a mes es metin fevkalade zamanlara müşe hiç benzemiyordu. Dinle- sonra tabit aramızda bir müna-
debiyat ve temata tar~hlnin tahea'.':"' hareketlennde haşın, ve ıtı her şeyden z~yade ikJ. ~evi~ a mahsus olan bu haktan istifa- mekle iktifa ediyordu. Beriki sebet kalmaması lazım gelir de 
teri olan ve her ınlllet;m sahne~!- rlz olınuşlardrr. Hey eti umumi rasmda pres.tıj ve siyası müsa- de ettiği malilmdur. Fakat Al- devam etti; ğil mi? .. Ben de bir daha ken-
liyabncla yer tutma11 ıcap ed- ~k- ye ve meclis lçtlmalarının hep- vat mesele.! olduğuna göre, bu d n' t b"'liğ" fev- disile görüşmez oldum Lakin 

k 1 üstesna tutulursa, diğer i d d b h . t baril 'dd' 1 F 1 1 manya a gay a ıı ın . 

Bilmecemiz 
2 8 4 ~ 6 7 8 9 10 1 ı 

bllm•ct1mlzln lrall•dllmtı ,..,, 
~ eser. er m .. . .1.., k s n e e , u ususıyet e z ı ıa arm, ranııız - ta yan k lAd ı· vı kalmam şt r Bın· a- mektedir. Binaenaleyh kongre- bu vak'a benim için öyle bir a-pıyeılerın tercume11nde mı " zev e k dlr .. b ini l k a a e ıg ı ı . 
uygun olup olmadığının takdiri en etmDee t~ :

1
i ki b d f k. C mt ~sekatbmlrıf gedl'g elmşt nne enaleyh fevkalade zamanlara nin ehemmiyeti aşikardır. ğır bir felaket oldu ki kendimi 1 

1 L: 1 dir nılebı r u e a 1 e- en uaş a ay ası o ıyaca- h kk db' 1 1 D.. A · d k d · t'h b .. b" ·· · b k 
eaas 1 uır m~ıe e · . . 1 1 d h' bl _ ıı- ik!rd F 1 İt 1 ma sus muva at te ır ere un tına an ongre e ıs ı us utun meyusıyete ıra trm. 

Bu noktai nazardan "Mektup,, pı- nevre ıçt ma. arın ~ .ıç r ne .,ı aş rr. ransrz ar ' a - vaziyeti tabim~· e irca etmek daf ettiği gaye hakkında bir ri- Artık kocaya gitmek istemiyor 
yesine iyi intihap edilmit nuarll• tice elde edılmemıştır. Buna yanlardan daha fazla donanma .. .. .. "' ._ . . . . . . . 
L-'--k ,._,_.. d "'ld. Çünkü ne d b F la p · h. lmal bab ,_ h mumkun gorun tiyor. Herhal- sale aldık. Bırıncı maddesınde du. Çıkan bır çok talıplerı red-_,.""' mUIDAun ea• rr. a ııe ep, ransrz rm oın- ya sa ııp o an es mı ua e· •'ıill d . . k" "B' · · B Ik · · 
Singapurda lngiiiz müıtamir!~n c"r" kııbine~i iktidar mevkiin- ettiıkçe, İtalyanlar daha ziya- fde parb.ıeı:xıaniht rır,•q ~.manya a kdenfılıyor ı: ınnk cdı aBanl dettımb .. Nh ıh1dayet 1

brkmb' ış, dusan-
hayatı, ne de yerlilerin esrar IUUIVe- da asaıbil,.,,lyorlar Ninıreemi ena ır ımtı an geçınyor. on eransmın ma sa r,. a - mış ır a e yaş ı ır a ama 
!eri bizi alakadar etmez. Hattl e.... tan kurtulamadı. Hele konuımada İl ·-y i. in * * * kan milletleri arasındaki her vardım. Bu adam zengindi. Fa · ı iliz' zilı • ti! li hi kulla d " ı ı bir iki J evere gazetes n nepiya- . nn tamamen na mye e Yf!I' ç n mryan ° up,, u . İ _,,1_0 _ k d Geçen sene Atinada toplanan türlü m!inasebatı takvıye ede- kat ben ona serveti için varmi-
bir kadmla münasebeti mekruh ve cümle kulak tırmalıyordu. Rollerın tı talyan <>=a.ıııım bu no ta a . lh . . h k T" k" B 1 · y . · .. 
,erli avukat katibini intrikacı aö .. tamam ezberlenmediii hiaalnl veren ne derece ıhasııa.a olduğunu g& bey~e~mı~el s~ ~mıyetı ayır re . ur ıye, u garıstan, u- yordum. Talıplerın muracaat-
termesi, bizim hiaaimizin külliyen yeniz "bll,Ie,, !er, cher halde» !er, teriyor. Jevere ye göre orta_ 1r bir ış .görmuştü: B_alkan mem nanıstan, Yugoslav~a,. ~ome.ı:;ı- !arına, a.na~, babamın ~srar
zıddıdır. bir cümlenin iki üç defa tekrarlan- da ıbir inkıta yoktur Çünkü in- leketlerı arasında bır anlaşma ya ve Arnavutluk bırlığı tesıs !arına bır nıhayet vermış ol-

Eaerin te~k kuvvetine gelince, malan ise, tesiri b~tün kaçırıyordu. krta im k i in mii~kerat baş- zemini aramak için Atinede bir etmektir.,, mak için varıyordum. Bir kaç 
11 bu .ıa daha zıyade sahne manzarala· Hayatta vakıa cınayet te vardır. 1 °1 ida. \ı Ib ki F . '1 kongre akdini tavsiye etmişti. Bu çok uzak bir gaye olabi- sene sonra dul kaldım. Kocam ,_..._.._ ...... _ 

nna müstenittir Bqlarken silah pat- Hayab tasvir eden roman ve tiyatro- ama I 1• a u ran•,<ı a bb" ·· l' y · 1 d d.ğ. 'b' "l ·· ·· 'T" 
laması, adam öhneıi, ayni manzara- lar, cinayetten de bahıedebillr. Me- hüsnii niyet olmadığmdan, Ce- ~u hayırlAı t.eşed ufs~ semebre- Bır.lk erı:ız~hosdun A e ı ı. t ~~ ı, oKmuştu. Bedrı: ~u o. ~med ağc~ldıfm. 
run son itiralat sahneainde -sinema terlink gibi bazı usta piyes muharrir nevredeki milldilemeler müza _ sı bug~ tına a aa ıyette u~ a an ıttı a ı, vru!:1~ ı. tı a- ocamr sev ıp~ ~çın e ı , a-
da almmıt bir yenilik ııibi- tekrar- teri, roman ve tiyatrolarda eskiden kere safhasına bile girmemiş _ lunan hır Balkanlar kongresı dından daha kolay degıldır. Fa kat bana çok ıyı bır koca olan 
1~11, bir _Çinli ~vi l~vha11, ---:eski usanç verec;~k ~dar çok ku~andarak tir. Her halde Fransız _ İta!- şeklinde tecelli e~ş~r. Bey- kat gay~n~n uz~klığı Balk~~ bir adamı kaybettiğim için ağ
cınaı eserlenn zelıi poliı haflye11 ye- modadan duı~uf olan bu aıbl . ".'ev- n mUnasebatı hi te l i bir nelmilel sulh cemıyetı resmi mllletlerının bu ışe, daha bu- lıyordum. Benim dul kaldığımı 
rini tutan avukatın kılı kırk yaran zulara yeni bır renk verme.mı de ya ç Y b. k'la d ğ'ld" F k .. k b' · t ti nI d b k d ki • ·h 

Soldan aaia ,.. yukardaa &fAiıynr 

ı - tik baharda boyu gl.~ekier a• 
çar ( 4), Maltepe ile Pendik araıın· 

da iıtlrahatte (4). tetkikleri eaerin manzaralarına te- pek mahirane bilınitlerdir. Fakat tıa- safuada değildir. İ'kl devlet ya- ır teş ı t e ı kır. d. ~ at te- yu ır a~ın;l ve med ane Be l~a uyunca u . a. ın san ıstı za 
nevvü veriyor. Fakat bundan iıtifa- la eski ruhu muhafaza eden "Mek- rın aralarında harp çıkacak~rş v~la çalış~ayr en ısın~ şrar malarını ıst za.m. e ~~· a an- edly~~~ş g~bı b~a son de~~
de edilmesi ona göre tertibata mil- tup,, gibi ply~sle~n t~cilmesinde gibi, biribirl lizerine silah faıki- edınen ~ıyet, debdebelı, tan !ar Ayru~a tarıhı?e. Barut fr- ce muessı~ ~ır. tazıyetname gon 
sait ve•aite tevakkuf eder. Tepebqı zamaıumızca ~rç bır faıd~ yoktur. yeti teminine çalışmaktadır. E tanalı teşkılatlardan daha ha- çrsr,, ısmıle geçmıştır. Bu ka- dermek gıbı hır hayasrzlıkta bu 
tiyatroıunda tabancanın perd~ açıl: Bunlar e~ki crnayet ve pol11 macera- sasen her devlet arasındaki talı yırlı işler görmektedir. Balkan dar sui şöhret kazanan bir mın- lundu. Demek ki benim elem 
-dan ~atlama11, kadının elın.deki lanrun .bor t~krarlanma~ından batka didi teslihat müzakerelerin- kongresi de bu hayrrlı işleri takada alakadar milletlerin top ve iztirabmdan benim felaketi-

2 - Kı§ın mangal baımda yazı 

habrlabr (3). 

3 - Kemiğin içindeki ( 4). 

mvelverın bot atıldığının belir ol- canlı bir san at kıymeti arzetmezler. "ml · d d• B lk k 1 .. ·· l • b'l "h' · .. ül ·· k · • · 
ma11, son sahnede çiçek demetlerinin Saymz eserleri Parisl dolduran de daima bu ~ususlyet . nazar~ cu esın en .ır. a an ongre ~nıp goruşme -~rı ı e mu ım mı gaz. e g~~e ıstıyen bı~ 

4 - Ne ni1ete yenirae o tadı ve
rir (3). 

5 - •.• 
ortadan kaldınlıp tekrar konulm.e11- Franaız temafUı, muhtelif cins eser- <;arpmrştrr. Cıcero demıştl ki: si de, bu fikrı ortaya atan sulh bır adımdır. Dun Avrupanın ta kadınını cmoyfp shdrlu cmfyo 
na yetiıilmiyerek çiçeklerin her iki ler temsil eden yüzlerce tiyatrosu Dlişmanınız yarın dostun ola- cemiyeti gibi resmi J.>ir kongre vassutu olmaksızın böyle ve ıztrrabından zevk alıyordu. 
manzarada görülmeıi, ilk sahne ile içiı;ı bazen ln~.iliz ve Amerikaı;ı •.•er· cakmrş gibi telakki et. Tahdidi değil, her memleketin içtimai, bir müzakere mümkün değil- Sonra bütün istemeyişime rağ
onun t~kra.n. olao ~on levhada ~dı: lennd~~ de böle t~cüm~l~~e ıhti:l'.~ç teslihat ile meşgul olan devlet- iktısadi, mali ve ilmi teşkilatı- di. Balkan tarihinde şimdiden men beni bırakmadı. Bana da-
nın elbıaesınon aynı olmaması, Çinli duyabilır. Fakat bizım bmci.k Darul· .. . hh 1 b. · b" ğ A · 1 d 1 • b 

6 - Manavda olursa iyi fakat boı 
sada feUlkettlr (5), İyisini ayılar 
yer (5) 

7- ... 
evi ınanzara1tnm pek kısa ve pek fa- bedayilrniz, asri piyealer araaından ler, bu meşhur sozli tersıne çe- na mensup mura as arın. ı.~ yem ır çr rr açan tına ma ast u~und~ ~~sederek 
kirane görünmesi, Çinli kadının dük- en ııüzellerini, en canldanru, bize en virerek siyasiyata teşmil etmiş toplanmasıdır. Fakat buglinkü konfe~ansma muvaffakıyet te- ısr~rla takıp ettı. Nıçın? ... Bu 
kan sahibi rolünü ifa eden oyuncu uyan ve halknnızı en tehyiç edenle- lerdlr. Diyorlar ki: Dostunu ya devlet hayatında bu anasırın mennı etmek, Balkanların sulh daıma benı kıskanan ve daıma 
tarafından adeta rnaıke e~ilıneai, bu rini seçip alm~~ıdırlar ki hem kendi rın dlişmanm olacakmış gibi siyasiyata ne kadar hakim ol- ve müsalemeti ve Balkan mil- benim felaketimi gözüle göı·-

8 - Ollz doyuran (3) 

ıahn• 0l'."nl;""ı;ıın .~vvetinl hemen adına ve mevkiine, he.m .de .. zaten. '!'- telakki et. . . duğu inkar edilemez. Kaldı ki !etlerinin refahı noktai n:ıza- mek istiyen bir kadının haleti 
>emD~~ hıçte aftaındirmitşh~: d kull yı~bept~k dar ohlan selyorcı zumreunınl * • * Atina k~ngr'lsi alakadar dev- rından arzu edilecek bir şe} dir. ruhiyesidir ... Böyleleri yalnız 

9 - Çok olursa kıtm tiddetll ola· 
cağını ıtsylerler (4), Yanalı ona ben 
zetirler. (4) 

10 -Toplamak iatersen sllkele(3) 
11 - Dumanı Uatünde (4), Potta 

kalı meıhurdur. ( 4) 
ı 5er ar n ercume e anı- ra• ıne maz ar o aun.. . . . .. . ... . 

lan üslup ta bazı yerlerde aksamak. 1. Necmi Almanyada intihabattan son letlerın tasvıbı ıle de akdedıl- A. Ş. bundan ibret deglldır!.. 

"Milllyf€,,-ln edebi romanı: 90 • ~zi sıkayım! . . . ·c - Oku}{ m~yacağım, dedi. ~tLI:ıadı, ney~ karşıİığı olarak daklarına olgun bir çilek gibi na, saniyelerine kadar düşünü-
asih N evresın elını gevşek Ferhunde, kın dolu, gayz do- ıstı yor, beklıyorsun? uzattı: yordu; 

ge~ırmişti, bir an gözlerini kırp
tı, kaşlarının arası buruştu, açrl
lr, dudaklarını sinirli sinirli kı
'lıldattı, yutkundu, kekeledi: 

- Kat'i söz vermiyorum!. 
Belmanın gözlerindeki sevinç 

şığı ,kararıvermişti, kolları ya
nına düştü: 

- Ah, Rasih Bey, gene cay
iınız !. 

- Hayır!. 

Genç kız, dargın, dargın ba
~ınr salladı: 

- Sizi, yeni mi tanıyorum? 
Caydınız! Okumıyacaksınız ! . 

Rasih Nevresin cayrşı, Fer
hun<lenin yüzündeki sarı, ölü 
i?ı!İlcri canlandırmıştı: 

gevşek sıkmıştı. Ferhunde, Ra- lu bir kahkaha attı: Anladığın zaman mahcup o- • * * - Şimdiye kadar gelmesi la-
~;•, Nevrese gözile işaretlere- - Elbette, okumağa yüzün lacaksın. - Peki, Rasih! zımdıl Yolda birile gevezeliğe-
derek konuşmak istediğini an- yok. Rasih Nevres, o kadar ciddi, Nevres Vacit, cep saati ile so mi daldı? Rasih, geveze çocuk 
latmağa çabalayordu. Rasih Rasih Nevres, yumruklarını sesine, tavrına o kadar hakimdi fadaki dıvar saatini kontrol c.di değildir. Peki, nerede kalır? A-
Nevres, göz kırparak: sıkmıştı, kısık bir sesle haykır- ki Ferhunde, şaşaladı: yor, aradaki dakika, saniye caba, matbaa mı formaları ye-

- Anladım! dedi. dr: - O halde izah et. farklarını da hesaplıyordu. tiştiremedi? Belki gelmiştir de 
İki genç kız, gittikten sonra - Bil'akis Ferhunde... - Evvela bana inan! - Benim saat, tam üç daki- istasyonda bir ahbabın traşma 

Rasih Nevres, ellerile şakakla- - Avutma, Rasih ... Okum·.- - Biraz, bir parçacık olsun ka geri ... Fakat büyük saatin tutulmuştur? Saygısızlar çok! 
Mahmut Yesarı 

- Artık, ben ısrardan 
geçtim. 

rını sıkarak düşünüyordu. Ba- ğa yüzün yok. .. Hani bana, va- söylemez misin? ileri olmadığı ne malum! Bir ara, istasyona gitmeği de 
şı, çatlıyacakgibi ağırı yor, göz- adin ne idi? Tabii çoktan unut- Genç kızın hiddeti yumuşa- Hürrem Hakkı, erkenden İs· düşündü. Sabahtanberi yağan 

vaz !eri oyuluyor, kulakları hümma tun! mış, yalvarıyordu~ tanbula inmişti. Nevres Vacit sinsi kış yağmuru, sokakları 
ogultusile zonkluyordu. - Hayır, çocuğum ... Hiç blr - Ne olur, Rasih? konuşacak birini arıyor, birini. geçilmez, balçık haline getir-
Müsveddeleri, bu iki genç kıza şeyi unutmuş değilim. - Hayir .... Bana, bir şey sor bulmak, rastlamak vehmile boş mişti. 
okuyacak midi? - İnanmam ... artık sana i - ma.. .. odaları dolaşıyordu. Zaman za- Gök yüzü, kara, kirli bulutlar 

Bunu, kendisi de biliyordu. nanmryorum. öyle olmasa ok.:. Ferhunde, müphem bir ümit- man Emineyi çağırıp soruyor- la örtülü, hiç te açılacağa ben-
Tam karar vereceği ande Bel- dun. le titremeğe başlaımştr. du: zemiyordu yağmur da dinmek 

Genç kız, sahte bir tevekklil- manın sevinçle aydınlanan yü- Rasih Nevres, genç kızın el- Hangi ümide bel bağlıyabilir - Trıen geldimi? Trenden istidadı göstermiyordu... Ha-
le başını i~~işti: zünün karardığını, Ferhunde- ltrini tutmak istedi. Ferhunde di? Neden medet umuyord• ' kimler çıktılar? Acaba Rasih vanm kasveti, akşam karanlığı 

- Pekı, oyle olsun, ne yapa- nin mahzun bakışlarının can- şiddetle geri çekildi: Ne olması mümkündü? Rasih son trene mi kaldı? Son tren ile birleşerek geceyi vakitsi2 
lım?. •!andığını görüyordu. Yumruğu- - Bırak ... Devam etme... Nevresin elinden ne gelirdi? kaçta geliyor? getirmişti. 

Ferhundeye döndü: nu dizine vurarak ayağa kalktı. - Demek bana ınanmryo·- Ne yapmak iktidarında idi' Emine, bu sual serisine hep Nevres Vacit, elini cama <la· 
- Gidiyor muyuz, Feriş? Okuyamıyacaktı! sun... Fakat bu kadar cür'et ıe cesa ayni cevapları veriyordu. yadı, bahçeye baktı, kort cıvık 

Arkadaşını kolundan sürükler- Hiç bir kuvvet onu bu kara- - Oku... retle söyliyebilmesi için her Nevres Vacit, gittikçe bunalı çamurlu bir batağa dönmüstü 
gibi çekiyordu: rrndan döndüremiyecektl. her- - Hayır ... okumadan inan- halde bir dayandığı şey, çok yor, sinirleniyordu. İçin için Kort ile köşk arasındaki küçül· 

- müsadenizle Rasih Bey! ne bahasına olursa olsun kara- manr istiyorum. emin olduğu bir kuvvet vardı? Rasihe hiddetlenmekte idi. 0- 1 tek fidan, yağmur altında t~ 
- Dargın ayrılıyoruz, Bel- rında sebat edecekti... Ferhunde, dişlerini gıcrrd"?- Genç kız kollarını Rasih N ev nun evden çıktığı saatten başlı, rengi kararmış, rslak,rslak 

ma Hanım! Gece Ferhunde ile buluştuk- tıyordu: resin boynuna dayadı, gözlerini yarak, tren, vapur vaktini, yol-1 yordu. 
- Ha_y}! hayır ... veriniz. eli- lan z~man. Ra&ih Nevres: - Ne istibdat ı hu emniyeti, ~özlerine dikti. dudaklarını du- Qa ~~ççcek zamanı dakikaları-! _(Bitmedi' 

Belma, içini çekti: 
- Beni kırdınız, Rasih Bey. 
- Daha kat'i bir şey yok, 

Belma Hanım. 
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Önümüzdeki hafta Beyoğlun 

1 da bir iki salon daha yeni mev
sime gireceği ve kapılarını müş 
terilerine açacağı tahmin edili
yor. 

ELHAMRA: 

Geçen hafta (Elhamra) da 
gösterilmeğe başlanmış olan 
(A§k Valsi) filmi bu haftada 
devam etmektedir. Bu film,
sesli, sözlü ve şarkılıdır. 

MELEK: 

Bu hafta: 

Ebedi serseri 

İsminde bir eser· göstermek
tedir. Bu filim Alman artistle
rinden Lian Haid, Gustave Frö 
Hh tarafından oynanmış sesli 
bir filimdir. 

Bu filimin hususiyeti Stüd
yolar dahilinde çevrilmiş olma
yıp tabii sahneleri fazla ihtiva 
etmesidir. 

Filim muvaffak olmuş bir e
serdir. 

Mevzuu: 

1930 

Genç bir köy muallimi köyün 
posta müvezziinin kızı ile sevi
şiyor. Fakat kızm babası kızmı 
zengin bir çiftçiye vermek sev 
dasındadır. Genç muallim yaz
dığı bir eseri sahneye vazettir
mek için Viyanaya gidiyor. E
ser muvaffak oluyorsa da mual 

Ebedi serseri filminde liyan Hald lim köye döndüğü zaman kızı Ebedt serseri ftlminae Oustav FrO/fh ve Uyan Haid 

. t "" .. " " .... KÜÇiik' ·~i·~~~~ .. h~,b~~l~r~ :: :: :: :: :: :: :: :: [ :: ~ ~t!~:~:t;~~;~i~~~~~~;~!=~~ . 0f .. Ra~~n Novarro'nun hayatı ve hakkındaki dedikodular 
VUma Sanky, Corinne Gri!- mek üzere hazırlanmaktadır. 1 Amerikada 0 kadar muvaffak oluyor ki: Meksikada, Durango şehrin- şmda iken ilk defa bir tiyatro Rex Tugram tarafından, Zenchı 

flth ve Greta Garbonun sinema * * .* Collen Moore sinemada oyna Üç dört sene sonra köyün mey ~e 6 Şubat 1899 tarihin~e . de; ~ynamıştır. Bundan ~onra çocu mahkfunlarmda oynatılmuı ol-
)ıı: tıerlı:odeeeklerl ııöyleniyor F ransada - k d'.. hald danına onun bir heykelini diki- gan Ramon Novarro, bır dışçı- gun başlıca meşgalesı kukla oy muştu. 

mamaga arar ver ıgı e · ·ı d B b "ld"' "ti k • • • • * * o fil" h b k d · · İlk · lar Ve kend' · d b'l · nın og u ur. a ası o ug za- natma tı. n..-~- . l sso ım programını a er te rar av et etmıştır. sesli yor · ısı e 1 mıye- k 18 k k "k' k D od "O 
1 

d f Ou 
"'<"fi& a.rbonun kardefı, a- veriyor: filmi Dorothy Pishin pek çok rek o hey~e~in resmi küşadı gil man arısına er e ve ı ı ız urang a. ur ~ .Y. o - Bundan sonra bir k fl 

~tçte "Gtillıerin neıvünema bul muvaffakıyet kaza d - "G nü köye gıdıyor. Kalabalığı gö çocuk bırakmıştır. ada lupe,, ta ılk tahsılını yaptı. .ço . ~. • 
d\ıfU memlekette,, namında bir "Kartal yavrusu,, sesli filim; aşk nammdak' b' nt.ıgıtr enç rünce sokuluyor ve işi anlıyor Ramon Novarronun ana ta- Mek'tep derslerinin haricinde !erde roller aldı ve gıt gıde şob 
a.....u Pierre Gilles Veberin ümitsizli " 1 ır ıya o ese- · f d d d b' k 1 ·ı · · kı çalı h nıt kazandL -...... fiilin çevirecektir. ridir. İki iiç senedtlnheri dul kal- ra. ın an ec a ı ır ı~a aı esı- pıyano ve .li~ ya . ş~yo.r, o • * * ği, Paul Bernard tarafından tef n.1i d B b t f d Am l kid k ı d 

* * * * • * mış ola.n sevgi .•~•.'~e tekrar ar- .ır. a a ara .. ı~. an ıse e- ca. a.n.m. us. ı e ço ı erı gı ece 
A--- Ma w . dl v· sir edilmiştir. "Froutda bir ak- 'W'f4; rik d k b k k hr lık ğ iti l d ~ Y ong, ıım ıa B" .. · zı muhabbet edıvor Bahtiyar o- a a pe uyu a aman mı soy yor ar 1· Roma Novarro Los Angeles 
~ bıalunuyor, ve tiyatroda ~am,, Kistemarkersin eseri. utun sınema yıldızları spo- l l ' • lar göstermiş olan asilzade 1913 senesinde Huerta inkıli H 11 d l il . d K 
btı:Pilk muvaffakıyetler kazan- Gaston Lerov.c'nun: "Sarı o- ru severler. Fakat bunun da mo uyor ar. * Corlezle Amerikaya giden cen- bı esnasında ailesi ile birlikte ~~ ~ ~oo .ıi_0 u ~enn ~, a 
"'-lttadır danın esrarı,, ve "siyahlı kadı- dası var. Şimdi en ziyade tayya OPERA: gaverlerin ahfadındandrr. Mexico'ya hicret eden Novar- t1 ornıyal a·ı 1

1 ~v_ve yedr ekşel n 
· · E ff " ·1· • "b 00·ı· B"l spanyo aı e ennın otur ıı a -• * * nm rayıhası.,, vreno un, sa- recı ıge rag et ı ıyor. ı has Ramon Novarronun çocuklu- ro bu •ehirde College Masco- b' t .... 'k k 

B L k .. o d F k k • ~ rı ır sem "" ı anıet etme te • . Tranaytvania gemlııine ııesli adet komedisi,, Lavis Vernevi- as en yon ço se_ver ve gu- pera a o s umpanyası-1 ğu kederli geçmiştir. Ebevc)"- roneoya devam etmeğe başladı. dir. 
~ fllelritıaıır konmuştur. lin "Varşovadaki kuzinim,,. zel karısı Bebe Danıels ve Wal nın ninin serveti bu kalabalık aile- Burada Fransızca İngilizce . 
~gemi, yolculara ilk defa seıı· Francis te Croissetnin "Atma lace Beeryide alıştırmıştır. Hollivutta bir izdivaç nin ancak maişetini temin ede- muııiki,' ve askeri ~!imler gös: P~lm.ıye ağaçl~rmı:ı ort~sı~ -
it filim g&te en vapurlardan bı'- ca,, Jacquea Bousquetnin "seki * * * t · d ı ·1· .. 1 .. bl f'l' b"l k d d 'd' E d .1. d dakı evı karışık hır Stille suslıı --~0 -·· sının e ngı ızce soz u r ı ı- ı ece erece e ı ı. c attan ten ıyor u. d" E .. 1 od 1 1 T 
t'!!ti tetldl etmı*bictir. zinci oğlan,, opereti. Jacques Jackie Coogan Tom Sawyer mini geçirmektedir. Filimin foj kalma bir evde oturuyorlardı. Ailesinin serveti büsbütün ur. dn ~~.zer ı8 ar~ ~gı ız 

* • • Baroncellinin "Bahrimuhit,, Co le beraber sesli filime basladı. toları ve sahneleri güzeldir. Bu köhne evde Ramon 6 ya- dağılmıştı. Ramon Novarro, t~~z1f ~ oş~.! 0 an .uı: ;. en 
Amerika guetelerinin haber !ettin "serseri,,. Kiolemaekec- - __ , ~r hangi bir hizmette çalışa _ guze a ta ıı annesın . ır. 

~erdiğine p, Mary Pickford sin "Palaalar kıralı.,, rak hayatını temin azmile Hol Evde geniş ve güzel bir ; 1lon 
tiyatroda oynam~~in sinema * * * lyvood'a hareket etti . Daha o vardır. Salonda büyük bir piya-
~ı tamamile terk ttir. O es Courad Verdt Almancadan zaman siyaha yakın derecede no durur. Evin en mühim tc.ı:yi 
lla.da Vlhna Banky ve Rod La tercüme olan "öldüren adam,, ı koyu saçlı, siyah gözlü, bir met natı musiki eşyasıdır. Büyük sa 
~oque'an New Yorka seyahat- çevirecektir. re yetmi§ iki santim boylu genç londakinden maada ilç piyano 
1erı. höyük ainema artistlerinin * * * ve güzel bir çocuktu. daha vardır. 
~ dyatroya teveccilh ettik- Al d * * * Evde Ramon N ovarronu ı en 
~ti :ıaruwu kavileştirlyordu. manya a Mütevazı bir lokanta garson- ziyade sevdiği yer.kendi husu -
•kat btr mliddet sonra Miss Alman matbuatının büyük bir luğu ile işe başladıktan sonra si küçük tiyatrosudur. 
~ckfordun Mr. Selvyn ile bir kısmı Charlotun "şehrin ziyala Los Angeleste bir bankaya gir- Daima revü ve konserler ve-
ltıukavele yaptığı: ve sinemayı rı,, namındaki filiminin çok mu di. Orada Marion Morganın na rilen bu tiyatro altı kişiliktir. 

1 da terketınedifi haber alınmış- vaffakıyet kazanacağım söyli- zarı dikkatini celbederek onun 
lıt. Mary tiyatroya bir maksa- yorlar. yanma dansör olarak girdi. * * * 
~ı insaniyetkAraneden dolayı * * * O zaman talihini sinemada Ramon Novarro hakkında de 
diinmektedir. Çünkü yapacağı Berlinde, Rene Clairin "Pari tercübe etmeği düşündü. Hiç dikodular çoktur. Bir rivaye'<! 
lı,ası!at rci.aesl bulunduğu Na- sin damları altında., ki filimini bir yere kabul edilmediği halde göre sinemayı terkederek 
lion "Pictures., re aittir. Çevir görmek için on gün evvel yer cesareti kırılmadı ve nihayet operada şarkı söylemek için Al 
11~ son iki filim ilmit edilen tedarik etmek lazım gelmiş. 1921 senesinde Ömer Hayyam n anyaya bile gitmiştir. Sesi 
~vaffakıyetl kazanmadığı hal * * * ismindeki filmde ufak bir rol çok güzeldir ve çok iyi keman 
e Mary ~akatini muhafaza Alman matbuatı Maurice Che almağa muvaffak oldu. Başka çalar. Fakat sinemadaki muvaf 
~erek Mr. BelasconUJ\ "Kiki,, valleryl Holivuda dönmeden aktörlerin yerine oynamayı ka fakıyeti bunların hepsinin fev • 
lta.ınındakl bk eserini, Sam Berlinde şarkı 9Öyliyeceğini ü- bul etti. Bir defa da Valentino- kindedir. 
1'a.ylorun nezareti altında çevir mit ediyor. nun yerine oynadı. 

, 

I 

Para wnl ar/ı,tlcr.nJe11. Mılzi Orun Par.m..ııt r. vüsıi ıde 
Stıvalveyi lak it edlvor. 

i 

Fakat talihinin başlangıcı 

•ın: ivı11f'l 1 bir izılivaç filmiddrn Hollivııd'tıı bir izdiVJÇ j./minder; 

• 

(Bitmedi) 

• 



DUn de Eyipte intihap yapıldı Cenup hududunda ka -
çakçılıkla mücadele 

. . . . . . . Cenup viliyetlerindeki ka-
< 8 •11 1 ıncı sabıf•d•) mısıne İstanbul meb'usu Hay-ı zünden halk rey venneğe muş- larıı rey başına 25, 50, 100 kuruş çakçılığa mini olmak için hiikU 

yorlar, .gazin_. ~ekize,. ş~kerin dar Bey gel~iş ve doğruca san ~ül.itla girebiliyordu. Burada vadetmişlerdir. metimizle Suriye hilki'.lmeti 
·Jokuza ~neccgı?ı, vergılerın kal dık başına gıdere~: . . . ı~~ı~aı_ı. ~~dukça .muntazam ve Hatta bu yüzden gülünç bir müşterek tedbirler ittihaz ede-
dırılacagını, mıllete nefes al- - Ben Serbestçılenn derdım gurultusuz geçmış, yalnız har- vak'a da olmuş, reyini Serbest cektir. Bu müşterek gümrük 

- siNE A R 
OPERA ~iNEMA~INOj., 

dınlacağıru söylüyorlardı. dinlemeğe geldim demiştir. İn- bi umumide o mahallenin muh- fırkaya vennek için 50 kuruş al mesaisini tcsbit etmek icin orta-
. _Sandık Akarçeşme c~n_ıisinin tihap encümeni azaları Haydar tarlığını rap~ Fazlı Çav~.şun mrı olan bir hanım is?1ini def- da tamamile katiyet peyda et
~ınde duruyor r~~ sa~!bı halk Beye: . . . . defterde ısını.olmaması. ~una- terde b~lamayın~a ellı kuruşu- miş bir şekil yoktur. Yalnız en 
;ır kapısından gırıp dıger kapı- - Serbestçılerın derdını dr- kaşaya sebebıyet vermıştır. nun gen alınacagını zannede- kuvvetli tasavvur hudut üzerin 
sından çıkıyordu. Yahya Galip şartla dinlemenizi rica ederiz. Yusuf Bey isminde bir zatın- rek teessüründen ağlamağa baş de Türkiye_ Suri~e gümrük ida 
Bey gelince: Sandık ~aşın~a kanunen in ti- d~ defterde ismi buluna~amı~~ lamış: . . _ . relerinin iştirakile beynelmilel · 

HOLLYW O O D,ta BiR İZDİVAÇ' 
Sözlü le sari.ıh cazip hır ~ahuer. • 

Miıslklılı OSKAR STRAUS tandır • 

- Kapılar açılmalı, herkes hap ~ncumenı azalarından baş- nıhayet kaymakam Bey ışe mu - Nıçın aglryorsun dıye so- gümrü~ idaresi teşkil edilme ·-
içeri girmeli, istediği gibi reyi- ka kımse bulunamaz. Siz meb'- dahale ederek kalabalık geçtik- rulunca da: dir. Suriye hükumetı' ce ~l~ 

Gtizel Macar daııılan ile varyete numaraları. Bu eserde 1101.1.) • • 
WOOD stüdyolarında bir !!imin ııuıl çcvrilditi görülecekti r. ~· 

lilveten: l!okıörlcr FLIP ve f<"ROC canlı ve ıeıli resi;I;;•• ı 
•••• Bu~lın saat 13 ten itibaren matinedir. •••!:: · l' d d' B .. · us u k 1 · t · · 1 · · k Eli' k nup vı a nı verme ı e ı. unun uzeı:ı?e s~ z, d' anun ~rı sızkyaparst- en ~onra ısdımd erını te .rar ara-

1 
- ı .uruşu geri istiyecek yetlerinde gümrük muamelitı-

kapılar açıldı ve halk camım- nız. en ı yaptıgınız anunla- tacagını va e erek münakaşa- er, halbukı ben sarfetmiştim mızı işkil etm' h h . b' Bu halta 
havlusuna doldu, fakat Serbest nn ahkimına, yine kendinizin ya nihayet vermiştir. demiştir. itilafa taraft ıye~ ~r anf ük~~ 
çilerin mütemadiyen hAdise çı· muhalefet etmemesi liizımdır. Akbıyık cami"inde Kadıncağız paranın geri alı- metırn' · b'lad~ 0

• uti~unyu kı d MELEK SİNEMASINDA 
· ı · · · R' d · dı d d d' 1 - .. . ıze ı ırmıs r. a n a kannak ısteme en ıntızamın ıca e erım şar a ert ın e Akbıyık camiinde bilhassa ııamıyacagı soylenınce sükunet Türk' s · ·.. ..k 

muhafazasını işkil ediyordu. yiniz demişlerdir. Haydar Bey hanımlarımızın hareketi çok şa bulmuştur. rahh ıyle - u.~yek gumrub 
1 

mu-
Gustav F roelich ve Lian Haid 

y h G 1. B b h 1 k d . B -1 k . as arı muza erata aşıya -
.. a. ya ~ ıp ey u a e en e: . . . . . yanı dık.kat olmuştur. eyog u ~.z~.sı dahılinde caklardır. 

rarafından sureıi. fevkalidede tcmıil edilen 

dısının camı kap~annı ~ç~ır- - Ben Mılle.t vekılıyın_ı dıye Yetmış yaşında ihtiyar bir Serbe_st fırka butti~ gayretıe:i- T" . 
makla sebep oldugunu duşun- rek kalmakta ısrar etmış, fa- hanım: ııe ragmen ancak yuzde beş nıs- urk - Italyan mahke- EBEDi SERSERi 
dü ve Serb~stçi~eri intizama da kat: . . . - B:~ gazinin fırkasına rey betinde rey ~azan~bil.miştir. mesi faali ette 
vet etmek ıstedı, fakat ayak ta- - Kanunda Mıllet vekıllerı verecegım. Nerede Gazinin fır Kadıkoyde ıntıhap . .. Y 
kımı gürültüleri ile Yahya Ga- s~ndık başında durabilir di} e kasının sandığı diye sormuş, Kadıköyünde intihabat yine Mu~telıt Turk. -. İtalyan m~ . 
lip Beye söz söyletmek isteme bır sarahat yoktur denilince ıh- elinde tuttuğu Halk fırkasının kaymakamlık dairesinde yapıl- l kemesı yarın~an ıtıbare? faalı
diler. O zaman Yahya Galip şan çıkmak mecburiyetinde listesini atması için sandık gös mıştır. Burada mühim bir h1idi- ıyet.~ geçecektır. Yannkı celse-

MUZIKALI, SÖZLÜ, VE ŞARKILI ŞAHESER temaşa , .• \'iva~ınıo 
GRAND OPERASINDA verilen bir müsamereye iştirak olıın,,;akradır 
ilaveten: sözlü \e sesli FOX JURNAL hail hazır dıinya havau«leri 

Tlıı gün <aH 10,45 ıe tenzll!ıh flııla ınat!r.c 

Bey: kalmıştır. terildiği zaman: se olmamıştır. Herkes reylerini de uç muhak~~eye bakılacaktır. -~ 
- Ben ihtiyarım, sözlerimi . Haydar Bey dışarda Serbest - Bu Gazinin sandığı mı? serbestçe vermiştir. Maamafih /B-unlardan bın M:. Dar v~ ~üre- llV'V"V"V"\ 

-T- •••••• MAJ K SINEMASININ 

dinlemeniz lizımdır dedi ve çık çıler arasında bir müddet do- Doğru söyleyin, başka yere at- Serbest fırka taraftarlarının mu kası .tarafınd~n hukumetımız a-
tı gitti. !aşmış, sonra avdet etmiştir. tırmaym diye israr etmiş ve re tat yaygaraları işitilmekte idi. ı leyhi.ne, harbı ~mumide mülga 

intihap mücadelesinin Si.tat on ikide de öğle tatili ya- yin.i Halk fırkası lehine istimal Bunların yaptıkları gürültü- f harbıye n~z~retıne. ve~il.eı:ı bazı 

Yeniden Mutantan bir surette 
Resmi küşadı pek yakındır 

mahiyeti pılmıstır. w ettıkten sonra ~itmiştir. ye kimse ehemmiyet vermiye- 1 eşya bedelının tesvıy~sı _ıç_ın a.~~~ 
Eyipte intihap mücadelesi da _ Ôgleden sonra Akbıyık. c~ı~nde rey atanla rek herkes reylerini Halk fırka mış .?.lan davadır. İkincısı, Luı~ 

ha ziyade milliyet mücadelesi Ögleden sonra t~krar intihap rın .ekser~ye.tını .. h.~nımlarımız sı~a vermekte i~i. Halktan 1 Dra!'!'ı. t~ra~ında~, Ce?'han~a~ı 
şekHnde tecelli etmiştir. Eyip- b.aşlan_ıış,. Serl:iestçıler ekseriye teşkıl .et.mıştır. Butun hanımlar (yuzde doksan beşı) reylerini eml~k1?ın ıade~ı talebıle hükı1-
liler Serbest fırkanın akalliyet- tı ka~re ıl~. ~alk fırkasının <.l r~ylerını ~alk ~ırkası lehine is Halk fırkasına vermişlerdir. metımı~ aı.~~~ıne açılan dava-
lerden namzet göstermiş olma- ~an~ıgını goru~~e i~.i intihabatı tımal e!mışlerdır. • Halk fırkas~ ta'.afından ma- dır. Üçuncusu de ~.m~ ~te~laı 

Tamamen yeniden tamir, te/.yin ve her türlii esbahı İ•ti
rahat ve zevk temin ve VESTERN ELEKTRiK sc;li maki· 
nesinin en son sistemile techiz edilen lsıaııbul'uıı bu mükem
mel vt ferah sineması AKŞAM gazetesi tarafından tefrika 
edilen Rus edibi LEON TOLSTOlN şaheseri ve l\'Ai'< :O.IOS· 

JUKIN, LIL DAGOVER, BEm AMAN tarafından temsil edilen: 

sını hiç beğenmemişlerdir. Ha- ışkal e~meğe dokmuşlerdir. lhtıyarlık ve gençlık hallelere tevzı edılen rey pusu- taraf~dan gene hukumetımız 
Ik Serbest fırka namzetleri me- Muhıddin Bey isminde Ser- Burada §ayanı dikkat bir vak lalarını Serbest fırka taraftar\a a~e~hı_ne, ~uş ad~sındaki çiftli- HACI MURAT 
yanmda Rumların, Ermenile- best fırka namzetlerinden bir a daha olmuş, rey vermeğe ge- rı mahallelere giderek ve ken- ğının ıadesı talebıle açılınış olan 
rin Yahudilerin bulunmasını zat kaymakamla münakaşa et- len bir ana kızdan annesi Ser- dilerine memur süsü vererek davadır. Muhtelit Türk İngiliz 
tUrW türlü tarzlarda tefsir et- miş, Serbestçiler cami kapısına best fırkaya, kızı da Halk fırka mezkfir pusulaları alarak yeri- mahkemesi de bir haftaya kadar 

süperprodükslyon!le kapılannı ehalü muhteremeye açacaktır. 

><><><><><><><><><><><><•><><~~~X>=:X>< 

mektedir. dol~ak hall~ın rey vermeğe gir sına rey atmışlardır. Bu ayrılı- ne kendi rey pusulalarını ver-
1 
faaliyete reçecektir. 

......... ~......,.,_,,,_ ........ _,,,_ ........ -'Vcoorv.._.~.._."""'.._...,.....,~ 

Abdullah Efendi isminde bir mesıne manı olmağa çalışını~- ğın sebebi sorulunca valde ha- mekte ve bu pusulalarla inti- !!!!!!!!!!B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!I!!• 

bakkal Serbest fırkanın namzet lardır. Buna rağmen ahali Halk nım demiştir ki: hap mahalline gelmiyenlerden yet tavazzuh t . t' ., 

Mevslınin en büyük !!nema hı· •"a'e\trill d!s11L Htç bir filimle kıyas 

°'
.r~IJı... \., ıli-111 cdllcmiyen bir şaheser... Parite 

listesindeki ekalliyet isimlerini fırkasına rey vermekte adeta - Biz artık ihtiyar olduk. de (50) kuruş ceza alınacağını Kavaklıd ed mHış ırlk. f k 
Yekd'g" ·1 .. b k S b f k b' d .. 1 kt · · l a a a ır aaı alt alta büyük harflerle yazmış . ı en e musa a a etr:ıışler er est ır a ıze aha ziyade soy .eme e ımış er. l • k d 

5' ""'f ~ 150 nci defa gösıerilen filim ... 
Dünyada süper prodüksyon Iılı

kına sen ycglne filim n altına da "ey millet ıu levhay~ dır. yaraşır. Kızım gençtir. Halk fır Yıne İçerenköyünde bir yo- n~zet erı azan ı . 
bakm ve dU!lilnÜn. Bu adamlara Serbeatçiler iftira kası gençlerin fırkasıdır ve inkı baz kırmızı kahvede Serbest . .Edirnede .Kayaklı belediye 
nasıl rey verecek, bu adamları ediyorlar Ia~l_arı ihtiyarlar ve ihtiyarlık fırka lehine irtical bazı propa- ıntihabı da bıtmış, bur~da ~a 
nasıl işlerinizi görmeğe memur Serbestçiler intihabı Halk fır degıl, gençlik yapar, demiştir. gandalar yapmış ve dünkü gün H~ fırkası namzetlerı ekserı-
edeceksiniz? . ., Yazılı bir levha kasının kazandığını gördük Dün Eminönü kazasında tıp yazdığımıs veçhile fes giyile- yete kaz~ışlardır. 
koymuı ve evinin duvarına as- ne yapacaklarını şas 1 ç~ talebe yurdu efendileri ile mü!- cek tekkeler küşat edilecek ka- Marıfete bakın! 

h ,ırmıs ar, .u k' t I b I · d ' 1 t t .. .. d'kk d' E Ik' .. K d nla B' mııtır. ayet işi mugalataya dÖkmtiş- ıye ~. e .e rı e rey .at.mıııl~r- cm arı~ .e~e.tu!:11~e ı ate !- .. vv~. ı gun. a ı r ırli~i 
Muhalifi ö led'kl _ ler, herkesin bir kaç rey bir ı":ı dır: Mulkı~e. talebelennın ka~- ~~c~k gıbı ~rtıcaı. sozle.r s~e~- reıs.ı La~fe Bekır h~ın vali-

•• berihnin~ 1 Y ,1 e verdiğini iddia etmişlerdir. Ni fes~ r~ylerını ~alk f.ırkası lehı- gının tesbıt e~lmesı uzerıne ~~sı Ne~ıme !l·ı .reyıni vermek 
nnı yorlar. hayet kaymakam işe m"d h ne ıstımal etmı§lerdır. hakkında tahkıkata başlanmış- ıçm Fatıh daıresıne gitmiı Ne-

Serbest fırkanın propaganda- etmiş kimin çift u a - e Atikalipaıada tır. sime hanıma hangi fırkay; rey 
cıl~ rey kazanmak için her sonn~ş. Serbestç~e:efsir:t!~ ·c ~ Sandık akşama doğru Atika- Üaküdarda vereceğini sormuşlar. Halk fır-
tUrlil .?I'opagandayı yapıy.o'.lar- . meyince: 11 paşa camiine getirilmiş ve sa İntihap sandığı Üsküdarda kasına vereceğini söyleyince, S. 
dr. Dun ~arçe~e camısı~de - Hakkınızda takibat yapa- at.yediye ka~?r intihabata Atik Toptaşında Valdeiatik catniin- fırkay.a.me~up ayak takımm
Salih_add~. iımınde beş lira rım, yalan ve iftira yapıvorsu- alı paşa camıınde devam edil- de bulunmakta idi. Serbest fır- dan bırı Nesıme hanımın nüfus 
yevmıyelı bır propagandacı nut nuz demiştir. · miştir. ka taraftarları yine bermutat teezkeresini elinden kaparak 
ku es~~·~~: 

1 
Rey pusulası yerine para Serbestçiler burada halk ara- yaygaralanna devam ediyor- kaçmıştır. 

d'k .. :~~ e~d Bu d~~mlek~t Akşama doğru Feshane ame- sında Serbest fırkaya rey vermi !ardı. Burada rey verenlerin ek Aydın intihabatı temdit 
f 

1 :'t~r de ~ila~e.e 1 ı~r, ~ız lelerinden dokumacı Ahmet E- yenlerden beş lira cezayı nakdi seriyetini kadınlar teşkil edi- edildi 

Haalr kmba .. elg ~1!1-~z: . emış. fendi sandığa rey;ni atmaiTa alınacağını söylemişlerdir. Rey yordu. Ve bu kadınlar meyanın Aydın 8 _İntihap müddeti 
u cwn eyı ışıtınce 1 • " - l l h · ü k"d .. d l da ' _ D'k .. k' , T · 'h ~e mış, evvelce hazırladığı 7 e vermege ge en er mu tarlarına Ga s u ar reJı epo arın us bitti. Fakat reyler kanuni mik-

D' h 
1 

:'tor 
1~'ıft.h ~s~ et. ıı:nzaladığı rey pusulasını at hem Halk fırkasının, hem de tabaşılar tarafından tehdit edi- tardan 394 tane eksik çıktığı · 

Möıyö Toıo Athınuslıdes, icra 
eyledllf Parlı 1eyıhadnden avdetle 
getirdiği yeni modellerini 1 1 tef
rlnevvel c11mırteıl sllnUnden iıiba· 
ren tefhlrc baslayacatını muhttrem 
müşterilerinin enzan ııllına ırz 

ıyler. 

Jstanbul belediyesi 
ilAnları ıye kady ırmbış, a. aSdlı~ de mak isterken yanlışlıkla sa ~ Serbest fırkanın rey varakaları- lerek Serbest fırkaya rey veril- çin müddet bir hafta daha tem~-

sırra a em asmı~tır a ahJ.d d ğ b' · n .. k · .. l ·ı k d l k' d' d d' _ S · b .1· ı a ır Jıra atmıştır Ahmet E nı gosterere : mesı soy enı en a ın ar teş •l dit edildi lstanbul belediye riyasetin-
ın enk ~.0nr1 a ~gerb er estçı er fendi sandık başında.pek tela's- - Bunların hangisini atar- ediyordu. Bu tehditlere rağ- Kara~asu Na7.ı'llı' Ak 

nutu soy emege aşlamışlar- 1 ld . . , k · - . . k d la · H lk f • · • çe ve den: Icra edilmekte olan kana-
dır. ı? . uğu ıçın parayı atmasına sa kceza vermıyecegız dıye sor men a lın. ~ın yıd":ekl ~ .. ır.~a Germencik kazalannda reyler ı· ı· d l ·ı il 

B k1 d
. ı· manı olunamamrstrr. Ahmet E- ma ta ve: sına rey erını ver ı erı gorul- henüz tasnif ed'J d' ızasyon amc ıyatı o ayısı c 

u ~~tu a.rı ın ıyen ve Ser- fendi paradan so~ra da rey u-. - Hangisini atarsanız, atı- müştür. İntihap sandığının bu- • • • 
1 

me ı. teşrinievvel 980 tarihinden iti-
~est ;~~~yet fırkası t~r~f~n sulasını atmıştır. P · nız, ceza yoktur. Cevabını alın- lunduğu yere bilhassa kadınlar Bır ıstıfa dahaf haren Tavuk pazarından Çcn-

an: Hen. 
1 ~~e rey ~~a 

1 
ıçın Netice Halk fırkasmın 1 ca Halk fırkasının listesini san da fazla tehacüm vardı. Ve bu Serbest fırk ti' .. ~ berli ta~a kadar Vezir hanı 

~~~ırb'mış ~una~ a ın ann lehind · dığa atmışlardır. tehacüm yüzünden bir kadın ba Rüstem B d a ~~~~e ıgın en caddesinin bilcümle ve1aiti nak-
ın .. ır ~ra camıde şadırva- A . e Eminönü kazasında - intiha- yılmıştır. ,' · e çe 1 ı. . · k ı b 

nın uzerıne çıkmış: kşaın saat al~ıda sandık ka bat Serbest fırka taraftarlan- Serbest fırkaya rey verenler .s. C .. F. nın _bele?ire m~clısi !iyeye apa ı ulunacağı ilan 
-Hanımlar! Diye haykırmış panmış, Serbestçıler; n b"t. . _ d b . arda t k içın intıhap lıstesını tertıp e- olunur. 

1 R . . d ın u un gayretıne ragmen arasın a u cıv o uran ıp- d k b' t k hi 
ve şun an söyleı:n!ştir. - epmı atama ık daha du Cümhuriyet Halk fırkası lehi- tiler bulunuyordu. ~~ en, ır a ım ze."~ta • ~ 

- Erkekler bızı akıl kısalığı runuz dıye ~aykırmışfardır.. ne inkisaf etmiş .. d d k Üsküdarda dün sabah şö 1 nıuracaat etmeden ısımlerını 
ile itham ediyorlar. Ben Ser- _Fakat vakıt geçti.ği için daha Halk fı~kası kaz;::ı~ t~r. o san bir hadise vukubulmuştur. y e orta.Ya attı~ını yazmışt~k .. li'il-
best fırkaya rey vermek için fazla beklemek kabıl olamamış 1- t'h f h dilmiş • k S b hl . Halk f k hakika bu lıt;te neşredıldıkten 

lın' . F k sandık g"t" .. 1 .. • n ı ap es e yece a a eyın ır asına e h .. b' 'k' k' . . 
ge ışnm. a ·at ~urada söyle- . . o uru muş, ahaliye de M h l'f 1 d b' . yini vermek istiyen erkek b~ sonra ~r gun ı:- ı ı ışı çekıl-
nilenlerl işitince anladım ki ı~~ı.hap zamanının temdit edil- . . ~ .a 1 gaze~e ~r en ın E- f k ır mektedır. 
hepsi kuru lakırdıdan ibarettir. dıgı reylerini sonra da atabile- mınonu k_azası ıntıhabının fes, a_meieye Serbest ır a .tarafta.- Bunların bazıları, Serbest fır
Ben yine kadınlara intihap hak c_ekleri bildirilmiştir. Eyip in- h?lunaca.gınıA yazmıştıı_:. Halbu- l,rı arkasından yuha dıye bağır kanın intihabatta takip ettiği 
kını veren Cümhuriyet Halk tı.~abatmd~ Serbest fırka ancak kı .. b~a. ın:ıkanı kanıı~ı yoktur. mışlardır. • • .. çirkin yolu gördükten sonra 
fırkasına reyimi vereceğim. y~zd.e .ı;edı nisbetinde rey ala- Çunku ıntıhabın feshı ka~ Adalarda ıntıhaba~ aukii- çekilınektedlr. Öyle görünüyor 
Hiç olınazsa onlar sözle vakit bılmıştır. ~~~~k Şurayı De~Iet vereb.ılır. netle devam ediyor ki intihabat bitmezden evvel 
geçirmediler, iş yaptılar, kadın Fener başpapazlığı rey taı ::~tte~ baptıg~~z t3;f~at İntihabatın en sakin geçtiği bazı akalliyet ve ötedenberi 
!arın hakkını verdiler. vermedi tir . u 8 er te zıp e 1 mış- yer Adalardır. • menfi ruh taıımakla maruf o-

Bu hanım derhal şadırvan- Fener ba papaslığının bulun . B wl k d Adalarda Halk fırkasının tek lan adamlardan başka kimse 
dan inmiş, elindeki Serbest duğu Abdi subaşı mahalles· . - e!og u azaa~ .8 bir namzedi Emin Ali B. vardır kalmiyacaktır. Dün sabık Wa-
Cümhuriyet listesini yere at- tihabatı evvelki gün yapıl:ıı m- d .. Be~og~uk~azasın~a ıntıhabat Rey vereceklerin adedi 3700 k~ şington sefiri Ahmet Rüstem 
mış ve kendisine Halk fırkası fakat Fener başpapaslığı dış, un ın 1 1 camıın~~ yapıl- dardır. Şimdiye kadar bin beş beyden aldığımız bir mektup... 
li_st.el~rinden birisinin verilme- hi~ kimse gelip reyini ve~3;'_ mıştır. Fındıklı camıınde de yüze yakın müntehip rey ver- ta, ia?1!nin, namzet listesi içine 
sını nca e~e~ek gidip Halk fır- mıştir. Dün papaslann gelece- Ser~es~ frkanın P:~?agandacıla miştir. Bunların içinde Serbest kendısı~e sorulmadan konuldu 
kasma reyını atmıştır. Serbest ği tahmin edilmiş fakat yi rı e /erınden geldı!P. ka.?ar çalı§ fırkaya rey verenler ancak 15 ğunu, bınll1:naleyh çekildiğini 
fırkanın getirdiği diğer hanım- gelmemişlerdir. ' ne mış ~· ka~ga, gurilltii çıkar- kadardır bildirmektedir. Rüstem Bey-
lar da bundan sonra Halk fırka Rumlardan kısmı azamı H 1 mak ıstemışler, fakat muvaffak H kİ<ı ş· İ p den aldığımız mektup fiiudur: 
sına reylerini atmışlardır. Ser- fırkasına rey vermektedir a K o.lamamı~lard~r. Beyoğlunda .in a ın• aşanın M.üdür Bf: . 
bestçilerden bir hatip eh l'd Em' .. .. k d · tıhap çok nezıh cereyan etmış- beyanatı Bır haftadan berı haıta oldufum · a ı en monu azasın a dünkü · · s · k b birisinin: tihabat sak' . . ın tır. andık yerlerı ala alık oldu cihetle cerey1111 eden intihabatta 

ın geçmıştır. Sabah- s· Yah di · · · ğ d l b t t1 I ak 1"" · s be .. • - Sus Allah aşkına ı G ı leyin erk d · 'h ır u nın ıtı un an rey er e aa e atı m - namzet ••ımın er it Cumhunyet 
. e se- en en ıntı ap yapıla- y 1n bl t d İ 'h b k' ._. frka af d ... 

• * * 
lstanhul belediyesinden: Mer

divenköy Uzun çayır Mama 
yolunda Derihanc erazisi bir 
seneden üç seneye kadar kiraya 
verilmek için açık müzayedeye 
konmuştur. Taliplerin şartnameyi 
,;örmek için her gün milııayedeye 
girmek içın ihale gtinü olan SO 
teşrinievvel 980 perşenbe günü 
Levazım MUdürhiğiine gelmeleri. 

• • • 
lstanbul belOOiyeslnden: Fatih 

yangın yerinde 168 adads Molliı 
AliyUlfenari mahallesinde 8926, 
3899 harita numaralı arsalar 
arasında S.97' metre mnrıbbsı 

arsa. Paılh yangın .yerinde 1 S2-t 
adada Mimar Hasanpaşa mahal
lesinde sıoe, 8110 harita nıı

ms.ralı arsalar arasınde 80.85 
metre murabbaı arsa, Beyazıt 

yangın yerinde Emin bey ma
hallesinde 51, 41 ·2 harita nu-ai ~oğutlu kebap yemeğe götü- cak mahallelerde davullar çal- . ~ ız r.:ralık Avram is- a ~·h :~d aı:aı~ /Pk etti~~ ık ı::, t~r .'.~andi vaze:ld'.ğıni •n· 

reyım. Demesi üzerine: dırılmış, intihap yapılacağı i- mınde p
1
arad ı e t~tulmuş propa- sfeyı_r. aH kkı aş· . ır ası mu- c~ 

1 
sudn o en m. u 11e lıalıe- maralı arsalar arasında 21.72 

- Hay Allah razı olsun, biz lan ettirilmişti. Eminönü kaza- ga~ a~~ ~.r an bır 1'.'lusevi ço- ~ttışı a . . ~nası paşa dün nm 0 ~ ~n yapıl~tbr. Eıaıen ıi- metre murabbaı ar:;ıı, Fatih yan
boğaza bakalım, söyledik te ne sı dahilinde intihap sandığı cu!u tutun amel'::\ arasında ~ırl muhamnmıze şu beyanatta ~:::~e '.'tisal hr~bnıyorum .. Serbeet gın yerinde 120 adada Hoca 
oldu? Yine Halk fırkası kazanı dün Firuzağa, Akbıyrk, Küçük mana;ı~ ~rı:;,:;fan a :a ~şla- u u1:1'u~~ur: .. d .. . ha ek unye~iln ır:•~ın loamımiyetle Hüveys mahallesinde 2894, 2916, 
yor, herkes reyini Halk fırkası- Ayasofya, Atik Ali Paşa cami- m~ı,ti. a .~ iln taln . aya ye- k' -f. ntı kap gunHenl gune ın- berr et ettiı·ı.: e. knıb o malda bera. 2915 harita numaralı arsalar 
na veriyor, diyerek Serbest fır- leri derununda bul mış r, tut ame esı reylerini ışa etme te ve a k her ta- namzet ı,..nı a ul edemiyecej;. 
ka lehine nutuk söylemekt F• w un'.:1uştur. H'.l1k fı~kası lehine istimal et- rafta hemen kamilen fırkamıza mi bildirdim. arasında 55, 8S metre murabbaı 
vaz geçmiştir. . ı~zaga .~mıınde mıılerdır. rey vermektedir. Yalnız reylerin itte mııktubwnu netrebnuüıi ri- ar,;aların bedeli 8 sene ,.t 8 

Haydar Bey sand k Fıruzaga camıınde de bermu- Serbest fırkacılar reyleri mü- atılması biraz yavaş gittiği için ca eder ve hürmetlerimi takdim .,.ı.. müsavi taksitte ödenmek üzere 
ba ında 1 

tat Serbest fırkanın propagan- temadiy~~. Halk fır~ası kazan- Adal~ mü~t:esnlı diğer kazalar- riın. paıarlıkla satılacaktır. Taliplerin 
S ş dacılan . bul~~-yorlardı. Bunla- dığmı gorwıce para ıle rey top da muddetın temdidi zarureti Sıbık Vııinıton büyıilı eıç;,,; 14 teşrinievvel 930 ~alı günü 

aat ı ı,45 te Akarçeşme ca- rın teşkıl ettıın kalabalık yü- lamata karar venniıler. kadm- hasıl olacaktır. Adalarda v~zı· - AHMET RÜSTEM 
~ Levaıım Miidürltiğüne gelmeleri. 

MJ~RICE CHEY lLIER ile 
JEJNNETTE MAC DONJtD 
in temsili muhteşemler! olan 

ETUAL SINEMASI 
Emoalı!z artist DOLORES KOS· 
TELLO ve JORJ O: BRIEN ta· 
rafından temıll edilip m!lyoniara 

m~~ÜN
1

mGEMISf i 
l
1

ı~n!n irauinc kımıl! muvaffı· 
~yeıle devam eımektıdır. 

J~I YJtSI · 
WILL Y FRITSCH va LIL1AN 

HARVEY tarafındın temsi! edl· 
lea en şık YC ea şen Viyan• 
opereti. 

HtHJMRA SINEMJSINDJ 
bittin buı!aı rekorunu kırmaktı 

berd,;nmdır. 

lllveten: YENi FOX JURNAL 
söslU ve sesi! dUnya havıd! lert. 

Bu gün saat l 0.45 te ıenz!ladı 
fiııla matine. 

Sinema ve tiyatrolar: 

İs. B. Darülbedayi 
temslllerl 

Bugün ıaat 1 5 

buçukta mat!· ISTAHBUL BELEDiYE! 

ı~ı;~r ~~ ~~ ~~ ı 
3 perdelik 

piyes 
Yazın: \\ '. S. 
Maughım 

TercUme eden 
A. Muhtar 

l ıııı 
lllillllli 

Kadıköy Süreyya •incnı:ı'ı 

Leylaklar açarken 
Seıli, ıö•lü. urkılı fil m 

--



, 

HA.SAN 
Ecza deposu ·müstahzaratı 

Paris, Londra, Roma ve Avrupanın büyüt fChlrlerlnde 
en büyük mükAfatı ve altın madalya ve nlşanlan 

dlploma~arla musıtddak birinciliği ihraz etmiştir. 

Hasan kuvvet şurubu 
.!aafı umumr, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik 
sinir, verem, ademi iktidar, tasallübü şerayln, bel
c•vfekllğl bastalıklanııa nafidir, fifelll 60 lı.UfUf. 

Hasan J<olonyası 
tiall• ıımoa çiçeğinden mUstah:ı:ar bir hart lı.af u a'at 
olup 90 derecedir. Ecaebllerln ve memletetlmlzla etı 
bOyUk :ı:evatı Has.ın kolonyası l11tlmal etmektedir. 
35·60-110 ve 200 kurutlut tlfelerde. 

Hasan Zeytinyağı 
Yemeklerde ve tababette ve tara ciğer hastalıkların· 

da l11t1maı edilir. DUayaaıa en nefis yağıdır. Otlıalıt 
tifelerde yUz kuruftur. BUyUk tenelıelerde 90 

Dantos Hasan Diş macunu 
Dişlere ebedi bayat verir. inci gibi parlatır. ÇllrD· 
melı:ten vikaye eder. Ve dlf ağrılarını,nezlelerlnl keser. 

Hasan •• • 
surmesı 

Gözlere mukavemetsuı bir cazibe ve fUaun ika eder. 
l\adınlann bayat arkadafıdır. 30 kuruştur. 

Hasan glüten ekmekleri 
Şeker Hastalıklarına ve dlyabetilı olanlara istihzar 
cdllmlt nefis ve bilhassa tazeliği haseblle büyük bir 
rağbet kazanmaktadır. Adedi 25 kuruştur. 

Has balık 
w 

yagı 

Norveçyanıa halis Morina balığının baf mahanlOdllr. 
içmesi hafif olup mideyi bozmaz kiloluk ıayet temiz 
ve muakkam şişelerde 100 kuruştur. 

Fayda Hasan 
Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, pire, güve ve sair 
haşaratı yumurtalarlle imha eder. 75 kuruştur. 

1 < '. . ,,..... 

1 

Bromural • Knolh tabletleri dOnyada en ziyade müteammim 
asap müsekkini ve münevvimdir. Bu müstahzar milyon-
larca vakada tecrübe edilmiştir ve hergün binlerce doktor
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakika 
geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirini gösterir. 
Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - Ec;;anelerde 
t o veya 20 tabletlik cam t!lplerde satılır. - fabrikası Alman
~ada Rhein üzerinde Ludwigshafen, de KNOLL A.-0. dır. 

.., _ 8 ayw.rından itibaren ıUtten koellm• zaman1 ·; 
ve neşvU nUme.•ı eınaıında l•tımaı f'ldUen ve· 
_ emıal•ı~ bir unıuru aıdah olan -

PHOSPHATlltE t 
FALI RES 

l' FOSFATIN FALIER 
eayealnde temin edlllr~ Fosfatın Faller 
yavruların yüzlerine tazelik ve penbellk, 
adelita kuvvet vertr. ve onları gürbüz 
kılar. 

vaıınu:: bir Poıfattn vardır 

:>da FOSFATİN FALİER dir. 
( AllmıU tarik&) 

flllfn.E.JtUlDE:M fotiNAP lOIJllZ .- Hll fUOI IATIUI 

lstan~ul ~~~at ue l~tiınai muavenet 
ınO~ürlü~uu~en: l 

Muayene ve tedavi evleri için kapalı zarf usulile 84 kalem 

il1ç ve sıhhi malzeme alınacakur. itasına talip olanların şartname· 
::.ıni görmek üzere Ankarada Sıhhat ve içtimai Muavenet Umum 
. li.ıdürli.ığüne ve lstınbulda Sıhhat ve içtima.t muavenet Müdürlü
~üne mtiracaat etmeleri. 

MlLLIY>:T 

Devredilecek ibtıra bırın 
"Sigara imalinde kullanılan ıQtilıı

lerin tµık:.:ımısı ve imllıını mah· 
ıus a!Attı ııdlllt. hakkındaki icat 
için Sina! müdüriyeti umumlycsin· 
den fstlhsal edllmi~ olan J teşrinisani 
1926 tarih ve 563 numerolu ihtira 
beran bıkkındı bu kere ba~kasını 
feraf veyahut icarı verileceğindtn 
mezk6r lbtlrayı utın almak vtyabuı 
isticar etmek arzuıunda bulunan ze· 
vatın lttınbul Yeni poıııbane arka
sıııda A4ir r.ı. lı:Utilpbıneıl cadde· 
sinde '.l;'Urklye Hanında 18-22 nu· 
merolarda Uin nkili HANRI VAL
TER !STOK Efendiye müracaıt 

eylemeleri. 

DarUlaceze mdürlüğünden: 

Ere yli havzai fahmiyesl iıtih· 

ra!Anndan 200 tonilato tüve

nan kömürünün 6 teşrinisani 

9SO pazar günü saat on dörtte 

kapalı zarf usullle milnakasası 

İcra edllecekdr. taliplerin temi

nat akçelerile müracaatlan. 

lstanbul ikinci Ticaret mahke· 
meslnden: 

Galata'da Foslı:olo birahıneıinde 
mevcut tabak •esalre mukaddema 
yapılan müzayede haddi llyılanı 
bulmadığından bu sefer tekrar açık 
arttırma ile saıılacıjl;ından talip 
olanların 13 teşrinievvel 930 pazar· 
tesl günü saat 10 da mezkur bira· 
hanede hazır bulun malan llAn plunur. 

1 LA. N 
Nısıf hissesi tabu tasarrufumda 

bulunan Zonguldaj!;ın KIUrnll mevki 
indeki "82. markalı ocağın diğer 
hissedarları MilAzım Abdullah Bey 
vereseıi hükumetle aramdaki ihtilAf· 
tan bilistifade hotbehot ve ocagın 

barabislnl ve zararını müessır olacak 
surette tasarrufat ve teal : hüdatı gi· 
rlşmekte olduğu haber alındığınd1n, 

şimdiye kadar vuku bulmuı ve şim
dldtn sonra vuku bulacak her nevi 
teahhUdaı ve ıasarrufaıı, hukukuma 
gayri mnesslr reUkki ederek mute
ber addetmiyeceğimi llln ederim. 

Galatada Çinili Rıhtım Hanında 
Recinal, Lafonteı, V!tal 

Zayi 
Eski harfler ile namıma 

mahkUk mühürümll bundan 
15 gün akdem ıtayi ettim. 

·Esasen istimalde .ı sakit olan 

bu mil 'türle kimıeye borcum 

yok.ur. 
Kumkapı Ördekli Bakkal 

s >',; ak No. 22 Nazmiye 

Gi lhı ı e Strt iyatı ürolji muallimi 

Dr. Fuat Kamil 
A vrupadan avdet 

etmiştir. 
1 lastalarını Divan Yolunda eski 

Şark mohfdi blna•ınciakl mu•yene
hane;indo kabule başlamıjtı r. 

Satılık otomobil 
( Ausıro Fiat ) marka -> kişllik 

kapalı bir otoınobll satılıktır fle
Ioglu'nda ls10ç farethanesindarees 

Mühim bir sigorta kumpanyuı 

tarafından 

Sigorta Dellalları 
aranıror. ( Kurıiye rumuzu ile 
lstanbul Yeni postahane l <G No lu 
posta kutustına yazılması rir.ıt olunur. 

Zayi 1 :12-t · 1908 d•lğumlu· 
yum. Mensup olduğum Cihanıtlr 

askerlik şubesinden aldı)!;ım askerlik 
v°'ikamı kaybettim. Blnaenaley es
kisinin muteber olmadı!!;ı ilAn olunur. 

Erenköy Halim ağa 'okalc 
sekiz numaralı c\'de 
Fazıl O. llayrettin 

lstanbul mahkeme! asliye birin
ci ticaret dairoı;,nd.:n: Mahkemece 
ifla'1na kar<r verilmiş olan Hısan 

Zade Cemal beye ait yazıhane eş· 

Y"" ııı lst"nbulda Tütün gilmrDğu~· 
d, 8-10 !\'o lu mağazada saıılaca

ğınd•n taliplerin satış günü olan 11 
teşrinievvel 9~0 cumırte<I günü sı · 

aı iO da mahalli mezkôrda hazır 
bulunmılan i!An olunur. 
--.-~eş lkıaş , ... k.c.in_c.:ci "'su.::..lb::;:.:..b_u_ku_k_m-ah---

keın esin deo: 
Ortalı:öyde porıakalpaşa yokuşun• 

da 31 numarada mukim iken vefat 
eden Faımı Zehra Hanımın küçlilı: 
kıııı. NAZANa aynı hanede mulı.im 
BUytlk valdesl CEVRiYE Hanım 

VASi tayin edlldili alü:adaranca 
mılöm olmak Qzere iLAN olunur. 

0Hayvanatı ehliye sergisi 
21-10-930Salı günü eski has ahırlarda açılacakhr 
Kayıt ve kabul 16-10-30 perşembeden 18-10-30 cumartesi akşamına 

•••• ••••••• kadar sergi mahallinde. •• • • • ••• ••• 

Cl.'\I.\ ıo l 9JO 

Galata idhalat gümrü
ğü müdürlüğünden: 

istanbulda Kaurcıo~lu hanında ikamet etmekte iken gaybubet 
eden D. Abravanel naıldna Fransadan celbolunan ST markalı ve 

1/2 numaralı iki sandıktan 1 No sandık mevzuu 818 kilo ipek 
ve 7 kilo pamuk ve 2 No sandık muvzuu 818 kilo pamuk ve 
7 kilo ipek mensucattan ibaret clup 2 No sandık için beyanname 
ibraz edilmiş ve muayene esnasında kü~at mevzuunun muayenesi 

için muayene mevkiine getirilen ve mevzuu ipek olan l No san
dığın marka numarayı havi kapap;ı tertibatı mahsusa dahilinde 1 

No sandığı ve ı :-l'o sandığın kapağının dahi muayenesi yapılan 

2 No sandıkla tebdil suretile kaçırıldıp;ı muahharan icra kılınan 
tehkikat neticesinde anlaşılmış olduğundan 2 No tahunda kaçırilmış 
olan mezkCır 1 No sandığın musaderesine ve işbu ı No sandık 
yerine gümrükte bırakılmış olan 2 No sandığın dahi sahibinin 

gaybubetine binaen gümrüğe rerkedilmiş addile bilmüzayede sa
rılmasına ve kaçırılan sandığın gümrük resmı ve bedeli müsade

resi olan 9741 lira 77 kuruşun dahi Abrarnnelden cezaen tahsili
ne karar verilmiş ve bu meseleye ait tahkikat ve isticvabattan 

ihtirazen memalik! ecnebiye gitmiş olan mumaileyhe tebligııt ifa 
kılınamamış olduğundan gümrük kanununun 96 ncı maddesine tev
fikan tebliğ makamına kaim olmak ve tarihi ildndan itibaren bir 

ay zarfında mfthkemel aidır.ine hakkı itirazı olmak üzre keyfiyet 
ilA.n olunur. 

İstanbul-Liman İşleri inhisarı 
Türk Anonim Şirketi idare meclisi riya;etinden: 

Ticaret kanununun 361 inci maddesi vı 25 eylül 930 da toplanan 
fevkalldc umumi heyet kararı ile mezkur kanunun 386 ıncı maddesi mu• 
cibince hissedarlar umurnt heyetinin zirde yazılı iki maddeyi müzakere ve 
karar ittihaz etmek üzre 26 teşrinievvel 930 pazar gilnü sası 15 te şirke· 

tin lstaııbul'da Sirkecl'de kAln Liman Hınında idare meclisinde fevbllde 
toplanmaya çajl;ırılmuı takarrür etmiştir. 

Mczkôr kanunun J85 inci ve dahil! nizamname•ln 26 ncı maddeleri 
mucibince hissedarlann asaleten veya vekAleten toplanma gününden evvelki 
on gün içinde hisse senetlerini şirket idare merkezine veya Türkiye iş 
Bankasının merkez ve ~ubelerine tevdi ile mukabilinde alacakları makpuzu 
idare meclisine lrae ederek dühullye varakası almaları muktazidlr. 

MUzakerat ruznamesi 
Şirketin dahilt nizamnamesinin 

2 - Şirketin dahill nizamnamesinin 
ikinci maddenin aslı 

ikinci maddesinin tadili. 
beşinci maddesinin tıdilL 

Tadil teklifi 

Şirketin unnnı . lsıanbul Liman 
işleri lnhiaan Türk Anonim Şirketi · 
olacak. 

Beşinci maddenin asli 

Şirketin unvanı · lstanbul lima
nı tahmil ve tabUye Türk Anonim 
Şirketi - olacak. 

Tadil teklifi 

Ş Şirketin sermayesi bir milyon 
irketln sermayesi beşyilz bin 

bttyüz biıı · 1500000 · Liradan 
• 500000 · Liradan ibaret olup be· ibaret olup beheri yirmi beı Türk 
heri 1lrınl bef Türk lira kıymetln:le llratı kıymetinde altmıf bir hisseye 
yirmi bin hi.,eye milnkasemdir. milnkasemdlr. 

Baldda yıızilı olduğu üzre 25 eylttl 930 da toplanan fevkallde umumi 
heyette Ticaret kanununun 386 ncı maddesi mucibince ekseriyet hasıl 
ol'nadığından r ·arJaki iki maddenin milzakereıile karar ittihaz olunama• 
mış ve binaenı~h ikinci defa hlssedarlann toplanmaya çağırılmuı taktır· 

rilr etmiştir. 

TablisiJe 1. ıno~urlu~un~en 
Kumaşı dairede mahfuz ve memhur numunesine tevfikan idare

nin irae edeceği fabrikadan alınmaic Uzre idare müstahdemin! 
için 230 HA 260 takım kışhk elbise ile aynı mıktarda kasket imali 

aleni surette ve 20 gün müddetle münakasaye kunulmuştur. 

16 Teşrinievvel 930 tıırihlne müsadif pazar gUnli saat 14 de 
ihalesi icra kılınacağınJan taliplerin bubaptaki şartnameleri gör 

mek üzre Galatada rıhtım caddesindeki idare! merkezlyeye müra
cııatları. 

Kars vilayetinden: 
8/9 930 da yirmi gün müddetle ve kapalı zarf uaullle müna

kasaya vaz edilip şeraiti fenniye ve ehliyeti kanuniyeyl haiz talip 
zuhur etmemesine binaen yapılan münakasanın keenlemyekün 

addile karar verilen 32950 lira 42 kuruş bedelli Ardahan yalnız 
cam yolunda 23.1900 - 23/00 inci kilometreler aras.nda vaki ayak

ları kArgir döşemesi ahşap ve indelhace beton arme olmak üzre 
yeniden inşa edilecek yirmi sekiz adet bir ve iki adet ve bir 

adet de alu metre açıklığında 32 adet menfez ve köprüler yeni
den 25-9-980 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı 

zarf usulile münakasaya iktidarı fennt ve mallslne itimat edilen 

talipler kabul olu nacaktır. Keşif name ve fenni !jBrtnamelerinl gör
mek ve fazla malumat almak ve ehliyet Yesikalarını kayıt ettir

mek üzre ihale glinünden sekiz gün evvel Naf• a baş mühendlsine 

müracaat edeı;cklerdir. Bedeli keşfin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
teminat ve mıkdarı teahhüdü milbeyyin teklif mektuplarını kanun 

ve usul dairc,inde tRnzim ve uırihi ihale olan 16-10-930 per· 
şembe günü saat 1-l de kadar Yilayet makamına tevdi etmeleri 

ilan olunur. 

Evkal umum ınu~urlu~un~en: 
Evkaf t;ııwın mlidıirlüğü teftiş heyetinde munb&l bulunan 

iki müfettiş muavlnli6inc, r.:emurin kanunundaki sııir şeraiti haiz 

olmakla beraber yaşlaTI 23 ten az ve 35 ten fazla olmamak üzre 

dli bir mektep mezunlarından olup ta iptidaen memuriyete dahil 

olacaklardan namzet olarak al•nacağı.ndan talip olanların 15-10-930 
çarşamba günü saat on yediye kadar, bir arzuhal ile Ankarada 
umum müdürlııge ve lstanbulda Evkaf mtidürluğüne müracaat 
etmelcri-

Arzuhale: Mektep şehadetname veya tasdiknamesi ve nüfus kA· 

ğı.dı asıl veyahut musaddak suretleriJ41 memurin kanununun dör
düncü maddesinin B, C, H, V, Z, hkralan mucibince muktazi 
vesaikın raptı ve adreslerin açık yazılması lAzımdır. 

Muavinliklerin asıl maaşı 35 liradır. Teftişte bulunduktan vakit 

ayrıca harcırah ve yevmiye alırlar. 
Talinlcr müteaddit olur ve şehadetname dereceler! müsavi bu

lur,ıı a aralarında imtihan yapılacağından tasdiknamekrde şcha· 
detııan:c . • ~c,ınin ta.ırih ettirilmesi icap eder. 

Hiç beittenllmedi91 bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak anc ak 
Tayyare Plyongo bilotl 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TllllHE PlllNG~~~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞiDE 11 'f°EŞRlNl 
EVVEL 1930 DADIR. 

Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 

ARNAVUTKOYLNDE 
Leyli ve Nehari - Kız ve erkek 

Feyziati Liseleri 

7 

Ana aınıfl, ilk eınlflan ve ayrı te,ktıat 
dahlllnde kız ve e r kek orta ve lise kısım 
larını muhtevidir. 

1 T eşrinievvelde derslere başlanmışbr. 
Tel. lst. 2867 - Bebek 210 

lstan~ul ıünırukleri ~a, nıu~urluğun~en 
Gtimrük lrrnzım anbarı"ın aleni münakasa ile tamir ve tadil. 

mukarrerdir, Talipler keşif ve ~artnamelcri goriıp munakasanı.1 

yapılacağı 25· 10-930 cumartesi günu saat 14 de temınat evrakını 
mlistashiben başmüdiriyettckl komisyona m cir~caatlart. 

~~~~~--~~ 

Manisa vilayetinden: 
i\laııisa sıhhat işleri için - Onbeşlik hariç olmak üzere ve 

nakıı seri itibariyle - beher serisi 37S kuruş muhammine kıyme· 
rinde 250 seri Neosalvarsan saun alınacaktır. Münakasa müddeti 

teşrinievvellıı 25 inci cumartesi gilnü saat 11 e kadardır. Talip· 
!erin vllAyete müracaatleri. 

Manisa vilaJetin~en 
Manisa'da mevcut keşif ve projeleri dairesinde inşıı edilecek 

Vali konağı. ln,aatı 26868 lira 76 kuru~ bedel! heşil üıt>rinden 

Teşrinievvelin 18 inci cumartesi günli saat 11 e katlar muddctl~ • 
ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur Proıe ve kc~i[ ev
rakını görmek ve daha ziyade tafsil!t almak ısteyenlcrin \lan' ,ı 
VilAyetine mliracaatlau ilan olunur. 

Nalıa Vetaletin~en: 
Kapalı zarfla mUnakasası icra edilerek ihale edilememesine 

binaen 5 teşrinievvel 930 pazar günü pazarlıkla mubayaa edile

ceği ilAn edilmi~ olan su lşltri levazımının ;ıartname vcçhile bır 
ay zarfında Avrupadan celp ve teslimi kabil olamıyacıığı du~unu

lerek pazarlıkla alınmasından sarh nazar edilmiştir. Kapalı zarf 

usulü ile alınmasına karar verilen bu e,ya ve Jeyazıma ait müna
kasa şartnamesi Sondaj Jeyıızırru ayrı diğer levazım dahi a, '1 

münakasaya konulmak üzere tebdil ve bunlardan Sondaı makine· 
leri için 3 ay diğer levazım için· de 2 ay te lim muddetı kabu1 

edilmiştir. Münakasa, Naha VekAletinde müteşekkil koml~yonda 1 
kAnunuevvel 980 tarihin~ musadlf pazartesi saat 14 de yapılacaktır. 

Yeni şartnameler Ankarada Zar İşleri Müdürlü~undcn lstan
bulda Nafıa Baş Mühendisllğinden meccanen alınacaktır. Münaka
saya iştlrAk edecekler, Teminat mektubuyla Ticaret oda.ıında mu

kayyet olduklarına dair vesikalarını bir zarfa ve şartname daire

sinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını da diğer bir zarfa v• 

bunların hepsini üçüncü bir zarf derununa koyup üzerinn hangi 

münakasaya ait olduğunu ve teklif sahibinin isim ve adreslerini ya
zacaklardır. Teklif zarflarının münakasa icrası saatından cn·cl 

komisyona verilmesi llzımdır. 

ViliJel ~aiıni encümenin~ın: 
Üsküdarda kain Çinili medrese binasile dıbağlar mektebi bina· 

sı icare verilmek üzre 22 teşrinievvel 930 çarş·ımha gunü ·aat or 
bire kadar müzayedeye konulmuştur taliplerin encümeni vil:l) ete 
müracaatları, 

••• 
Koskada 1378 ziradan ibaret papas zade mustafa çdcbi med-

resesinin maamüştemillit mülkiyed satılmak üzre 22 tc~rinien·el 

930 çarşamba günü saat onbire kadar kapalı zarf u:;ulııe müna

kasaya konulmuştur bedeli heş müsavi tak~itte istifa olunacaktır. 
Taliplerin yevmi mexkOrda vakti muayyene kadar teminat ve tek
ili mektuplarını encümeni viU.yete tevdi eylemeleri. 

MERSEDES 
Büro makinaları (yazı: elek

trikle yazı; elektrikle hesap; 

elektrikle muhasebe maklnaları) 
Bankalar, tlrketler, ticarethane• 

!er ve bürolann ya1.l, hesap ve 
mııhasabe muameUtını çahuk ve 
en yeni bir tarzdı ifa eden bu mı· 
lı:inalan kullanınız. 

Bunlar Alman dehurnın son vo 
mütektmil nUmunr>l:lir. Olğ"r 

marlı:alann cUmle•lnc. laik yenilik· 
led derhal giirec,ksiniz. Türkiye 
velili umumisi: Ziyaeddin Sait, Birinci Vakı! 1 lan 42, 4,J Telefuıı: lsı.n_\ıpl,2J _~ 



CUMA BlN SÖZ 
BİR RESİM : NSiN 10 T.EVVEL 930 

- ı ıy~ . 

! t 
Hindistana gitmek ilzere in- da gelen malumat okuyucuları- bir çok resimlerle doludur. Ba- pek derindir. Fakat bu teessür ması her tarafta teessüfle kar- Resimleri görülen üç kişi de: 
ıltereden hareket eden R-101 mıza günü gününe verildi. Son !onun eski halini ve son arzet yalnız İngiltereye münhasır şılandı. Bu feHikette hayatları- S~~d~": . itibaren sivil ta~yare 
ılcnunun Fransadan geçerken gelen Avrupa gazeteleri muaz- tiği manzarayı gösteren resim- kalmıyor. İlmin, fennin en son nr elim bir surette kaybedenle- muduru (Brenker), İngıltere 

1 b f l ' k ı · b' d ld k B f ı~ · kk' .. 1 b . hava nazırı Lord Tomson, balo lifilp yanması ve içindekilerin zam ba onun u e a etten son en. ız e a ı . u e aketın tera ıyatma gore yapı an u re ıse ne kadar çok acındığını nun kumandc>nı (lrwin) dir kı 
:ci bh' surette ölmesi etrafın- ra ne hale geldiğini gösteren lngılterede uyandırdığı teessür büyük eserin bu akibete uğra- söylemeğe hacet yoktur. bunlar ölenler meyanmdacır. 

Hayattan ftflıalıUlı: ve dalına .. ,. 
ıcU,tlhhaUı •t ful buhınraak 6aabı 
kwnıtt.en d6Jilrntteekle m'1mkta· • 

I> dtir. SlbbaUnld ınwhalua , ıfAlr 
lıriııtıl tak..-i7c faa.liytti• 
afıf tnyll içi• kilç6klcr 
.,. bd)06fdtr tarafında• 

mGkcmm~J bir kuvvet 
illoı olarak tanı!.,. 

Arseno rratos 
kullaaf•ıa. 

Herccıatttdt khnıut. 

Kadın zarafetinin lazımı gayrimüfariki 
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Dolayısile de ipeklileri harablden kurtardıgı için çok iktisadi 

bir lltçtır. Her eczane ve ecza depolarile ıtriyat mağazKlarından 

ırayı ruz. 

Toton inhisarı uınuın ınu~urın~un~en 
{2100) boş tene1le 
(l 800) kilo balya çenberl 

Ş. 2 B. K. Levazım deposunda mevcut (2100) boş ıeneko ile 
•akriben 1800 kilo Balya çenberi satılacaktır. Taliplerin % 7,5 
teminat alcçelerlle beraber 13-10-930 pazartesi gilnii Galatada 
fütün inhisarında mübayaat komisyonuna müracaatları. 

is,irto ve is~irtoln i~kller inhisarı ~ınnnı 
mn~irli~in~en: 

Lıizumu olan 1 !,000 kilo çenber 

'Kapalı zarf usullle mi.ınakasaya konmuştur. Tallplerin !8 Teş
rinievvel 930 Salı güni.ıne kadar Mübayaat komisyon ldtabetLıe 

'llÜracaatlar• 

V 1 T E L---
Maden suyu 

eeeoee asit urikin panzehiridir 

• J 
Yazı makineleri sın'aıindc 50 seneden fazla bir tecrübe ile Remlng· 

ton makinesi temayüz etmiştir. llllhanlki tekemmülitı, dayanıklığını 

temin eder. Vurutu ve işlemesi itinalı, kullanılması kolay olması 

itibarile dıktilolann mahbubesi olmuına badi olmuştur. l<emingronun 

mükemmeliyet ve faikiyetini ispat etmemizi isteyiniz. 

Umumi ıcenıalan: Sldney Nowill ve ŞtlrekAıı 

Galata Kevork Bey Han 
' ~ - . ~ . .. - . 

Herkese elzem bir lamba 
Fennin en son lcadl olan 

(LUCIFER) 
Elektrik cep !Ambası biç bir • Pli " e 
muhtaç olmaksızın içindeki mekanizma 
vasıııslle il4nlhaye yanar ve ulı ııönmoz. 
Türkiye için Umumi vekillerh BEHAR 
ve FRESKO Botton H•n, lstanbul. 

lli Ticaret ınekte~i MO~iriJetin~en: 
Mektebimizin 11 T. Evvel 930 Cumartesi 

günü açılarak tedrisata başlanacağı ilan olunur. 

lstanbul Vilayetindenı 
Malzemesi VekA!ete ve tabı teclidi ve mahallerine gönde

rilme ve Postaneye kadar sevk ve anbalajı müteahhide ait cılmak 
üzere Dahiliye Vekaletince 11,500 defterin tabı, kapalt zarfla 
münakasaya konulmu~tur. Taliplerin 7,5 nlıbednde remlnat akçesi 
veya l liikOmetce muteber bir banka teminat mektubile tekllfna
melcrini mlizayede ve Münakasa ve ihaltt kanununun 10 uncu 
maddesine göre ihzar ederek Dahiliye VekAleti Mübayaat komis
yonuna göndermeleri ve yahut bizzat 20·10-930 Çıırşanba günü 
saat üçte mezkilr komisyona ve şartname numuneleri görmek 
arzu edenler hergün Ankarada Dahiliye VekAletl Vl!Ayetler idaresi 
S ııncü şube müdürlüğüne lstanbulda VilAyete müracaat eylemeleri 
ilAn olunur. 

Karaağaç - Örkenez üzerinde yirmi bir tane dokuz bin kırk üç 
lira seksen lkl kuruş bedeli 1ce,ını menfez köprü lma!An sınalyeıi 

22 teşrinievvel 1930 çarşamba gilnü saat on altıda kapalı zarf 
usulü ile ihale edilmek üzre münakasaya konulnıuştur. Talip olan
lar münaka1a şardarı ve keşifleri leparta bq mühcndlsl!R!nden 
alabilecekler ve talipl~rln mühendisliklerce musaddak fen memur
larlle bklikte olmak ve müzayede ve mUnakau ve llıale kanunu
nun kapalı zarf hakkındaki ahk&m ve usulüne riayet etmeleri ve 
muktazl ticaret odası vesikaları teminat akçeleri ve evrak ve 
vuaiklerlle Isparta daimi encümenine müracaatları lltın olunur. 

Devlet Demiryolları 
idaresi llanatı 

·-----ır:a:ı _____ , ________ .. 
Aşada yanlı malzeme pazarlıkla satın alınacağından talip

lerin l 3-I0-9SO Pazartesi gunu saat 9 dan J l,30 kadar isban 
vücut etmeltrl ve tahriren fiat vermeleri i!An olunur. 

35 Adet Hasta sedyesi (yerli) 
l 000 ,, Çift meme J 4 litre (karpit lttınbası i~ln) 

500 ,. Meme iğnesi 

700 ,, Köprü ve tonel için 
4 ,, Termoslfonlu banyo 
:J ,, Elektrikçi çakısı 

Tulü Kutru 
çam tomruk 3 m 0,25 
(tam) 

5 ,, Helezont burgu 16 m·m 
300 m Karton bütüme 

15 Adet Adi tahta buton 
Si ,, Cam abajur 
8 ,, Çelik cam keseceğ.i 

20 ,, Sigorta komple tevzi tablosu için 6 X ?~ 
6 " " " .. ,, ,, 35 x 60 
1 ,, Ebonit kavanoz akümülatör ,, 

1 O ,, Sigorta elemanı tevzi tablosu için 6 X 25 
l O ,, Otomadk kup siküi 6 amper 
15 Kg. Tuz ruhu 
!4 Adet Demirel çekici sapı 

2 Rule Milimetrelik klat (numune gibi) _ 
96 Adet Faber kurtun kalemi No S 

l 000 Kg. Karpit 
2110 Adet Beylik (yerli) 

1 O ,, Kanepe l1I ilncü mevki için 
il ,, Yaylı manivela vagon ,, 
l ,. !storlu dolap küçük (yerli) 

100 ,, Ahşap ıu fıçısı ,, 
il ,, El bidonu 50 Kg. 
il ,, Benzinli kaynak lambası 0,500 gr. 

4-0 ,. Donanma bayrağı orta 100 X 150 
400 Kg. Tutkal (yerli) 

• 

5 Ton Oıtilpü ,. 
Saat 11,30 dan sonrz flat kabul edilmez. izahat almak iste· 

yenler Cumartesi Pazar günleri Mübayaa kısmına milracaat etıne

lldlrler. Pazarlığa arzolunan malzemeden yerli bulunan akıam için 
işdrAk edecek taliplerin nümunelerlni beraber getirmeleri numunesiz 
vuku bulacak tekllfatın kabul edllemiyeceğ.i i!An olunur. 

• • • 
Haydarpaşa-Ankara hattı üzerinde Derince istasyonunda tesis 

edilmekte olan enjekte fabrikası müştemllAtından fen, idare ve 
amele binalarına alt münakasa evrakı meyanında bulunan (müna
kasa ve ihale şartname) !erinin btşlnci maddesindeki muvakkat 
teminat miktarı iki bin dokuz yiiz lira olacak iken sehven bin 
dokuz yüz altmıt lira yazılmıştır. Keyfiyet alakadarana malOm 
olmak üzere il&n olunur. 

• • • 
Haydarpaşa·Ankara-lzmir-Ankara-Haydarpa'8 arıısında muhtelit 

katarlarla haftada bir defa işleyen doğru yataklı vagon servisi 
6. ın. 990 dan işa'rı ahire kadar haftada iki defaya çıkarılmış olup 

berveçhi ati hareket edecektir. 
Haydarpaşadan, Ankaraya: Pazartesi, Cuma 
Ankaradan lzmire : Çarşamba, Pazar 
lzınlrden Ankaraya : Cuma, Salı 

Ankaradan,Haydarpaşaya : Pazar, Perşembe 

• • • 
360 taae lokomatif, tender Ye vagon bandajıoıa kapalı 

zarfla mllnakaaaıı 3 ikinci tqrln 930 pazartesi gllnll saat 
16 da Ankarada Devlet demlryollan idaresinde yapılacaktır. 

Mllnakaaaya lttirak edeceklerin teklif mektuplannı ve 
muvakkat temlnatlannı ayni gllnde aaat 15,30 kadar mllna
kua komlıyonu kltipllğlne vermeleri lhımdır. Talipler mil· 
ankaıa prtııamelerlnl bq lira mukabilinde Aukarada •e 
Haydarpqeda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Gazel san'atlar lkadeınisinden: 
Askeri mektrplerde muaUimllk etmek isteyen zabitan için 

relim mualllm munvtnliği imtihanlarına Teşrinievveliıı 13 üncü 

l'uartesi. ~2~ b~lanacalı alüıadaran.a llAn olunı.uı. 

SEYRISEF AIN 
Merkez Acrnt•; Galata ki;pr 

Başında; Beyo~lu 2362 ~ub 

acentesi; Siıkeci'de Mii'ıür h 
zade hını altında. Teldon Is 
2740 

lzmir sür'at 11ostnsı 
(Giilccmal) vapuru 1 J te~ri 

evvel pazartesi l 4,30d.ı G~la 
ta rıhtımından kalkara{ ·ılı 

sabahı lzmlr'e varır ve çar 
şamba 14,30 d~ lzmir\len ku 
karak per~cmbe sa'Jahı p;clir. 

Yapurda ırıtikemın 1 :·ir 
orkestra ve cazlı:ınt rııc\ CLıc· 

tur. 

Demir çubuk nı ' ı 

ŞartnJmcsinde ya ılı c\ şaf 

mucil,incc 63 demet demir 
çubuk açık münakasa ile <atın 
alınacaktır. Kat"l ihale~i 16 
birinci teşrin 930 tarihinde 
icra kılınaca~ından vermek 
ısteycnlerin o gün saat 16 da 
depozito akçalariyle lev:ızırn 

miidürlüğimc gelmeleri. 
-·------ --

On beş günde bir lstanbul -
Bozcaada hattına sefer yapan 
vapurların kahvr ocağı bir 
sene müddetle kiraya verile
cektir. ihalesi 22 teşrinievvel 
930 tarihinde yapılacaktır. 

isteyenlerin o gün levazım 

müdürlüğline p;elmclerl. 

Bandırma hattına sefer ya· 
pan vapurların kahve ocak
ları bir sene müddetle kiraya 
verilecektir. lhillesi 22 teşrini 
evvel 930 tarihinde yapıla

caktır. isteyenlerin o gün le
vazım müdürlüjtüne gelmeleri. 

SOÇETA IT.\L YAN 
Dl SER VIST :\1ARITl\ll 

Tcreza skiafin 
vapuru 13 tC'i 
rinievvel pazar 
tesi günti (Od~ 
sa, l'lovorosisk 
Barum, Trabzo 

ve Samsuna gidecektir. 
Assunzion vapuru 13 teşrin 

evvel pazartesi (Burgaz, Vama 
Köstence, Sulina, Kalas ve ibra 
ile) ye gidecektir. 

Brazile vapuru ı 4 teşrinievve 
salı günü (Sitmar, Levant Eks 
prrs) olarak (Pire, Napoll, Ma 
sllya ve Cenova) ya gidecektir 

Tafslltt için Galatada merke 
nhtım hanında umumi acantc 
sine müracaat . Tel: P,eyoğlu 

771 - 772 ve ya Beyoğlunda 
Perapalas altında Natta Nasyo. 
nal Türkiş turist acenalye 
Telefon Beyoğlu 3599 ve y 
Tokatlıyım kar~ısında beynelmile 
yataklı vagun k"umpanyasıu 

Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut 
lııanbulda Eminöniinde İzmir 
sokağında 8 Numarada acente 
vekiline müracaat . 

Tel. lstanbul 779 

ALEMDAR ZADELER 
V ı\PURLARI 

Seri, lilks karadenlz postası 

M'}} İ vapuru 12 
ı e tesrinievvel 

' 
PAZAR 

giinil :ıkşa nı ~aJ~ 18 de 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık 

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon 
Rize ve Hope ) ye azimet ve 
Vakfıkebir, Görele ve Ünye
ye uğrayarak avdet edecektir. 

Muracaat mahalli: lst1n ıu 
Meymenet ~anı alnndakl yazı · 

hane. Telefon lst:mhııl \ 15 ~ 

·---------Beyoğlu dördüncU Sulh huhk 
mahkemesinden : 

Kurtulu~da Beylik ıokağlada 74 
numaralı Hanede sakin llı:en vefa 
ıden mıdım Amelyanın terekestae 
mahkemece vazıyet edildiğinden tı· 

rihi lllndın itibaren eshabı maıl uP 
ve ılakadarının Bir ay ve vereıeniP 
Uç ay zarfında Beyoğlu DördUncU 
Sulh hukuk mahkemesine mUracı· 

atları !uzumu ilAn olunur. -

Mes'ul Mi'.dür: BürhaneddiP 


