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1-- ~lnema Alemı 

- ---
be .ıh.an ı-..ouferansında 

Yugoslavya 1Serbestciler, mektupları gönderdiler •• 
Srrp unsurunun hakim bu-

lunduğu Yugoslavya kıralhğı
llın Balkan siyaseti nedir? Ve 
Sırplar Balkan ittihadı tasavvu-

• l\ınu ne suretle karşılamakta-
1ırıar? İşte Balkan konferansı~ 
~tıı. dedikoduları arasında en zı-

S. Fırka propağandacıları dünde 
halkı igf ale çok çalışhlar 

'\I 
lzmirde 

C. Halk fırkası 
• iade nazarı dikkati celbeden intihap encün1eni azalarına, tehdit mektupları gönder-
'! ilıcvzulardan biri de budur. Ma- kazanıyor 

l ~ ~~%1:r!°:fe:;~.. diler; Beyazıt intihap defterlerini aş1rmağa kalkıştılar 
n~tlerini angaje eden bir teşek 

1ZMIR, 16 (Milliyet) -
intihabat müddetinin temdi
dinden sonra halle vaziyeti 
anlamı§, reylerini kamilen 
Halk fırkasına vermeğe bat
lamıttır. Bunu gör- ve intİ· 
habatı gaybedeceğini anla 
yan Serbestçi ııazeteler san
dıklara açıktan rey atılıyor 
diye adice yaygara koparma. 
ğa başladılar. Bugüne kadar 
atılan reyler lehimizdedir. 
Hak ve zafer bizimledir. 

~ı değildir. Burada her söyle- Fakat yine maksatlarına muvaffak olamadılar, intihapla 
~n sözü, mutlaka söyleyenin b b b 1 d• h d d b• • • • • A d •• llıcnsup olduğu millet veya hü- era er e e ıye u u unun tes ıtı ıçın reyıame e mura-
~ete izafe doğru olamaz. Bu- caat olundu, dün rey verenleri hanımlar teşkil ediyordu 

1ahir bey Sabri bey Zeki Meaut bey Vawfl Raşlt lng 

Balkan konferansının ver
. diği mühim kararlar 

nunıa beraber politika oyunla
i"ında hiç değeri kalmiyan Bal- İstanbul intihabatı dün şehrimizde 
kanlıların, hususi mahiyette ol- devam etmiştir. Dünkü intihabat en 

hararetli olmuş ve Serbesçiler yeni -
la bile, ızhar ettikleri fikirleri, den propagandalarına başlamışlar -
ilıemleketlerinin umumi tema- dır. Rey sandıkları dün akşama ka -
l'iilü haricinde olabileceğine ih- dar oldukça kesif bir kalabalık tara
liınaı vermek te kabil değildir. fından ihata edilmiş bulunyordu. Di
Onun için muhtelif memleket- ğer günlere nazaran cl''ıa çok rey a
l tılmış bazı kazalarda ~JOÜ bulmuş -
er delkelerinin komisyonlarda. tur. Serbesçiler dün başhyan beledi· 
~e bahusus mükalemelerde ız- ye hudutları için reyi ilm meselesini 
har ettikleri kanaatlan, şahısla- fırsat ittihaz etmişler ve halkı iğfale 
tından ziyade az çok memleket- kalkmı§lardır. Şehir meclisi intihap 
!erine mal etınekte bir hata yok sandığı ile reyi ilm sandığr yan yana 
tur. bulunduğu için Serbesçiler: 

- Bugün de bu sandık çıktr. Ora 
Konferans muhitinde uzlaş- ya gene.Halk fırkası için ayn rey top 

llıa ve yaklaşma havasını az çok lıyorlar, diye bağmşmıya baglamıt -
~Ulandıran delegasyonlardan bi- !ardır Böyle kanunsuz ve. halkı al : 
l"i de Yugoslavya hey'eti murah datan yaygaracrlar dıJUI atrlımJtır, 
hasıdır. Maziden bir az fazla S. Fıfkadan ayrılıyorlar 
baıus eden ve tarihi kendi nok- Fakat iııtihabm gittilı:çe C. Hallr 
laYI nazarlarına göre tefsir et- fırkasr lehine inki§af etmeai kaqr fır 
llıek istiyen bazı YugoslaVoyalı ka menıuplarını dügUnceye scvket -
d_clkeler, buraya niçin geldikle- mittir. Bir çok aza Serbetı Frrlradan 
l"i~. her elin ayrılmaktadır. 
·«ıin farkında değilmiş gibi gö- Duyduğumuza göre S. Ftrkanın 
liİııüyorlar. Ancak kendilerine Eyfp nahiyesi azasrndan 100 kiıl ve 
llıUhtelif taraflardan bir ihtar, idare eh yetinden bazılan istifa et -
bir tavsiye vaki olunca; ertesi mig .. 
tünü de derhal tarziye ve iza- Kez'! viliyet ocağı relai mllderria 
h İamail Hakla Beyin de fırkadan çe-
a.t vermekten çekinmiyorlar. kildliti ıöylenmektedir. Mumaileyh 
~U asabiyetin ve hissi hareketin dün intihap yerlerini germemiştir. 
lebepleri nedir? Bunu da gene İsmail Hakkı B. bu husuıu ötren
bir Sırp delkesi açıkça söylemek mek istlyen gazetecilere mlisbet ve 
len kendini alamıyor. Bul garla- ya menfi bir cevap vermemektedir, 

tın ortaya attıklan ekalliyetler Beyazıtta intihap çok 
~eselesi, ayni delkenin Balkan hararetli oldu. 

1 ltıanı namını verdiği Selanik Eminönü intihabatr dün gene Ba-

İZM1R, 16 A.A. - Saray 
köy, Çivril, Hunaz, Seydiköy 
belediye İntihabatı bitti 
Cümhuriyet H. fırkası nam· 
zetleri kahir bir ekseriyetle 
intihap edilmitlerdir. 

Çatalcada da Halk 
fırkası kazandı 

Hey' etimiz ve atletlerimiz Atinada 
emsalsiz hüsnü kabul gördüler 
Murahhaslarımızın bir kısmı daha dün 

trenle ve Selanik tarikile geldiler 
Atinadaki Balkan konfeansı

na iştirak eden heyeti murahha
samızdan Vasfı Raşit, Sabri, 
Tahir, Zeki Mesut ve Reşit Saf
fet Beyler dün Selaruk tarikile 

Çatalca belediye intihabatın ve trenle şehrimize gelmişlerdir 
da, esas defterler Serbest fırka- Gazi Hz. nin evini ziyaret \ 
nın adamlan tarafından çaldı- Murahhaslamnız Selinikte."' 
nlmıştı. Vilayet idare hey'eti- iken Gazi Hz. nin İslahiye cad-

• nin karan ile, evrakı tahkikiye, desinde pembe boyalı hanelerini 
belediye hududu için diJn rey verlllrllen Devlet Şurasına gönderilmek üz ziyaret etmişlerdir. İçine Sam- Hongnnl• ltab•I ettlll 

Defterleri aşırmağa te- Eminönü kaymakamının re, sandık açılmıştır. sun muhacirleri oturtulmuı bu Halitan ba11r•tJı 
tebbU. etmişler beyanab Tasnif neticesinde 652 rey tarihi ev harapça bir haldedir. iyi bir tesir bıraktığmı bilu-

Encllmeni odaomda bulunmakta o- Em.inönü kaymakamı HalQk B. C. Halk fırkası namzeterine, Hey'eti murahhasanuz reisi mum Yunan gazetelerinde oku-
lan intihap defterlerini çalmak için dün bir muharririmize demiıtir ki: 350 rey S. fırka namzetlerine Hasan Beyle Hamdullah Suphi yarak muftehir olduk. Konferaı 
te,ebbiiııatta bulunan Serbes Fuka - - Biz elimizden geldiği kadar verildiği ve 50 reyin de muallel ve Ruşen Eşref Beyler Atinada sın esas gayesi bazı gazetelerin 
dan lld adam hakkında tahkikat ya - eerbesti temin~ çalııı.yoruz. Hiç bir olduğu tesbit edilmiştir. kalmışlardır. Bir kaç gün sonra yazdığı veçhile bir kaç maddi ve 
pılmı '.tadır. Bu adamlar, hem suçlu 91;ıretle zabı1ıll ışe vazıyet etmeme.kte- Serbestçiler intihabata fesat geleceklerdir. Re.,;t Saffet B. ya tu··ccar'ı meseleye inhi·sar et-

• dır. Serbesçller her ıeyl fırsat bıle - kar d kl d ak Ş ,,.. 
he'.'h>-,i.çlü kabilinden, odadan dı9an rek bağırıyorlar.. ıştır 1 a.r.m ~ evr . ura- dün bir muharririmizc beyanati meyı·p altı Balkan millet ve dev 
Ç,ıJ , ~"'tememi-ler ve orada bulu - d 1 t d ril ktı • Dlln Bayazıtta 300 rey verilmit - yı ev e e gon e ece r. atiyede bulunmuştur: Jetleri bilfunum faaliyetlerini 
nan .nclimen azası ı·ıe Hal Fırkası t. B J 20 · ~ F k d A 

ır. un arın 11 .~ ır anın u. Samsunda Serbes - tinada ümidimizin ve he- bir ittihat fikri etrafında topla· 
erklrunı tehdit etmişlerdir. İşe gürlll T hdi k l e •t me tup arı sabımızm fevkinde bir hüsnü ka mağa matuf idi. 
tü karı9mış ve bağırıp çağırmağa baş fı k k d 
!anınca derhal celbedilen zabıta kuv- Dün intihap sırasr Küçükpazar ve r a azan ı bul ve ayni zamanda konferans Bu fikrin birdenbire, yahut 

civarı mahalleler olduğu için bilhassa . . için bir hazırlık bulduk gerek pek kısa bir zamanda husulpe-veti tarafından dıprı çıkartrlmıştır . 
O esnada kapının önündeki S. Fırka 
çığırtkanlarr: 

kadınlar çok gelmiştir. Kadınların he Sams~ ~6 ( ~ıllıyet ~ -. Türk hey'eti murahhasamızm, zir olması ümidi yok ise de her 
:~?r ~epsi H .Ftrkasma rey vermek- ~amsun ın.tıhabı ~~al . edı~ış gerek atletlerimizin Yunanistan halde bu gayeye müteveccih bir 

1tnanı, Arnavutluğun İtalya ile yazıtta kaymakamlık dairesinde ıle -
Olan sıkı münasebeti gibi mev- vam etmiştir. Dün en hararetli inti
~lar Sırpların ihtirasını tahrik hap Bayazıtta olmuştur. Burada Ser-
!Qiyor. besçiler faaliyetlerini artırmışlar ve - Bizi kapr dışarı atıyorlar, rey at 

bazı cür.etkilrane haraketlerde bulun- tırmıyorlar, silah kullanıyorlar.. dl -

Haber aldığımrza göre s. Frrkanrn tır. Reylerın tasnıfı ~etıcesınde da ikametleri esnasında gayet (Devamı altıncı sahifede) 
para ile tuttuğu ahvali meşkQk bazı S. Fırkanın kazandıgı anlaşıl -

mıştrr. 
(Devamı 6 ıncı sahifede) [Milliyet: Serbeı Fırka, hü-1> Balkanlar, BalkanWanndır, muşlardır. ye bağırmağa baglamışlardır 

<ıalkanlar haricin nüfuzundan ==============='==='"==='"==--
~at'iyyen kurtulmalıdır, deyen y • o • • lf • • • • 
lrplar, kendi harici politikala- enı aru un un emını 

% ihmal ederek bilfarz Ama-
Antalya 

hadisesi l'ııtluğa söz atıyorlar. Yugoslav bugu•• n }• ntı• hap edı·ıecek !~ muhtemel bir Balkan ittiha-
;«nda bile bir nevi hegemonya 
1stihcl;ıf ediyor gibi görünerek 
~~iyetin ancak kendi lehine in 

1§afını arzu ediyor.Şüphesiz bu 
•rıu digerle.~'.li~ı gözünden kaç 
ilıı:11or, ve tabii olarak konferan
:ırı gayesini muhafaza edecek 
Urette bazı kuvvetlerin birleş
'lıesile muvazene temin olunu
~or 

~ Sırp - Bulgar mücadelesi, bu 
~.a.ı~?n ko~fe~ansmda da kendi-
11 ~ostermışt.ır. Bunun sebebi 
İla.hiren ekalhyetler meselesi, 

1 akikatta ise Makedonya mese
e_sidir. Bulgarların söylediğine 
~~re Sırplar kendi hudutları da
qır t ınd~ki .Bul~arlann Sırp oldu-
~nu ıddıa edıyorlarmış. Binae
ti eyh Yugoslavya için Bulga
ı· Stan muvacehesinde bir ekal
~etle~ ?"'esele~i .~evcut değil
tcı §: Bın var, obın yok diyor ... 
~ .. dialar arasında bu kadar bü
~llk bir fark olunca mesele ko
t :11 kolay hallolunabilir mi?Yu
~Oslavyayı, nisbet muhafaza e
~ 11

tnek şartile yeni bir A vustur-
1\.~ -. Macaristan deynler var ... 
~~ teşbihi Yugoslavyanm 
Ilı alkan siyasetine de teşmil et
~ ek ne dereceye kadar doğnı-
lır b.lm F ı, • ı em. akat bunu yapan 

q·t koferans muhitinde bile na-
ır değildir. 

ZEKi MESUT 

Millet mektepleri 
faaliyette 

),y:ı\nkara, 16 ( Telefonla ) 
ıl~et mekteplerinin 1 teşrini 

lif nıd~ fa<>.liyete geçmeleri için 
~aaarlf vekaleti valilire tamiııı 

Ptı. 

Edebiyat ve Hahiyat fakülteleri Köp
rülüzade Fuat B. i namzet gösterdiler 

Serbestçilerden 30 
kişi tevkif edildi 

Maamafih Hukuk namzedi Muammer Raşit B. i.r 
kazanacağı muhakkak görülüyor 

Antalyada serbestçilerin teş
rikile vuku bulan arbedelerde e
haliden 8 kişinin sopa ve taşla 
yaralandığını Antalya Serbest 
fırka ocağı reisi Burhaneddin B. 
de dapil olduğu halde 30 kişi
nın tevkif edildiğini dün yazmış 
tık. 

Yeni Darülfünun emini intihabatı 
bugün saat on dörtte Darülfünun 
konferans salonunda yapılacaktır. 

Edebiyat ve İlahiyat fakülteleri 
meclisleri dün müştereken toplana . 
rak eminlik için gösterilecek nam . 
zet meselesini görüşmüşlerdir. 

Geç vakte kadar devam eden bu iç 
timada Hukukfakültesinin gösterdiği 
namzetler mevzuubahı olmuş ve bil. 
hassa tarihi hukuk müderrisi Yusuf 
Ziya Beyin namzetliği şiddetli itiraz· 
lan mucip olmuştur. 

Bunun sebebi geçen sene Edebi
yat fakültesi reisi ile Yuı\lf Ziya Bey 
ler arasında cereyan eden lisan mil
naka9aları dolayısile iki fakülte ara 
ıında husule gelen açıktrr. 

Fuat Beyin noktayı nazarına taraf 
tar olan müderrisler Yusuf Ziya Be -
ye karşı bir hareket olmak üzere Fu 
at Beyin namzet gösterilmesini tek -
lif etmişlerdir. 

Neticede Fuat Beyin eminliğe nam 
zet iraesi kararlaş_tmlmıştır. 

İçtimaa iştirak eden İlahiyat mil -
derrisleri müttefikan edebiyatçrlar 3 
müstenkife karşı ekeseriyetle Fuat 
Beye rey vermişlerdir . 

lçtimada Serbes Fırka İstanbul o
cağı reisiliğile politika hayatına alt
lan terbiye müderrisi İsmail Hakkı 
B. de bulunmuştur. Fuat B. içtimar 
müteakip demiştir ki: 

- Edebiyat ve edebiyat fakültele
r i prensip itibarile emin olacak zatın 
Dariilfününa hasrı hayat eden ve ha
riçte hususi ve ya resınl hiç bir işi ol 
mıyan müderrislerden seçilmesini mu 
vafık görerek beni namzet göstermc
ğe karar vedmişlerdir. Fakülteden 
iki namzet göstermek mecburiyeti ol 
madığı için sadece bir namzet intihap 
olunmuştur. 

Zaten bu intihap emin olmak de
ır.ek deliildir. 

Bu hadiseler hakkında dahi
liye müsteşan Hilmi B. atideki 
malumatı vermiştir: 

"- Antalyada bazı kimsele
rin tahrikatile bir kısım halk 
tecemmü kanununa muhalif o
larak Antalya belediyesi önün
de nümayiş yapmağa kalkmış
lardır. Zabıta kuvveti bunu me
n'e kafi gelememiş, bunun üze
rine askeri kuvvetler halkı dağıt 
mışlardır. 

Bu esnada sekiz kişi hafif su 
rette yara1.anmıştır. Nümayişi 
tertip eden S. F. ocağı reisi Bür 
haneddin Beyle beraber 30 kişi 
tevkif edilmiştir. Bunlar istic-

KiJprülüzade fi uat bey vap edilmektedirler Tahkikat 
Darülfünun konferans salonunda d. di D"" . · 

bütün müderrislerin iştirakile yapıla- evam e yor. ıger muhamk
cak intihabata ekseriyeti kazanacak ler de peyderpey meydana çıka
iki müderris namzet olarak vekalete nlmaktadır." 
bildirilecektir. Alman mütemmim malumata 
İsm~ Hakkı B. in vaziyeti içtimar göreAntalya zabıtasıbelediyedai 

mızda hıç mevzuu bahs olmamıştır , resı·ne hu·· cuma kalkışan .. 
B. f kül. t · · ı numa-ızce a emızın meşgu olacağı . . ... · 
bir mesele yoktur. yışçılere dagılmalarını ıhtar et-

Diğer taraftan talıkikatımıza göre, miş fakat bunlar dınlemiyerek 
Edebiyat ve İlahiyat fakülteleri mü - tecavüze devam edince bunları 
derrislerinin ekserisi ikinci namzet dağıtmağa teşebbüs etmiş mu-
olarak hukuk fakültesi namzetlerin - vaffak ola k · k 
den Huammer Raşit Beye mütemayil . . may~ca .. uvve~ a~ ıı: 
oldukları .için aralarından yalnız bir ny:nın yardrm~~e .numayışçılen 
namzet seçmekle iktifa etmişlerdir . dagıtmış ve sukunu huzuru i-

Bu vaziyet dolayısile bugünkü İn· ade etmiştir. Tevkif edilen 30 
DPvamı ücüncü sahifede kişinin isticvabına başlanmıştır 

kfunet kuvvetlerinin, intihap 
heyetlerini Halk fırkasına yar
dım ettiğini, intihabata müda
hale edildiğini, binaenaleyh bi 
tarafane olmadığını iddia edip 
durnuyordu. 

Samsunda intihabatın Serbes 
Fırka lehine neticelenmesi 
de gösteriyor ki intihabata hiç 
müdahale edilmemiş ve edilme 
mekte bulunmuştur, İzmirde, A 
danada, Trabuzonda ve bilttindi 
ğer vilayetlerde, H. Fırkasınm 
kahir bir ekseriyetle intihabatı 
kazanmakta bulunması, bir mü
dahele neticesi değil, fakat 
halk tarafından serb~çe izhar 
edilen rey ve itimadın bir teza
hürüdür.] =------
Memduh Şevket Bey 
Ankara, 16 ( Telefonla ) -

Sabık Tahran sefiri Memduh 
Şevket Bey, bugün fırka katibi 
umumisi ile bir saattan fazla 
görüştü 

Yeni polis müdürleri 
Ankara, 16 ( Telefonla ) -

Üsküdar İ>erkez memuru Os
man Zeki Bey Zonguldak , 
Zonguldak polis müdiri Nured
din Bı;y Sıvas poljs müdirliğine 
tayin edilmişlerdir. 

Kıymetli viyolonist 
Cezmi Rıfkı B. 
Beş senedenberi Berlin ve 

Paris'te keman tahsil etmekte 
olan Cezmi Rıf 
kı B. ahiren 

Cemal Ef. gl iJldüren Biçan ve Süleyman Ef. ler 
muhakeme edilirken 

Cemal Ef. yi öldüren iki 
muavinin muhakemesi 

Süleyman ve Bican Ef. lerin taammüden. 
katil filinden muhakemeleri istendi 
Maznunlar cürmü birbirine atfediyorlar, dava 

şahitlerin celbi için talik edildi 

memlekete avde 
etmiş ve Ank2· 
ra musiki mual 
!im mektebine 
keman mualliır 
tayin edilmişti . 
Kıymetli bir 
musikişinas ola ı 
Cezmi Rıfkı 
Beye muvaffa- L•vni Rdkı B . 

kıyet temenni ederiz. 

Kadıköyünde, Acıbademde nunlar isticvap edildikten son
jandarma namile maruf Cemal'i ra, evrak okundu. Bu evraktar. 
öldürmekle maznun Acıbadem Bican Ef. nin şahsi husumeti 
ve Yeldeğirmeni polis merkez- olduğu Cemal Ef. nin kaptan 
!eri komiser muavinlerinden Bi- paşa mahallesinde bulunduğu 
can ve Süleyman Ef.lerle, fer'aıa eve arkadaşı Süleyman ve polic 
medhali olmakla maznun polis Kazım Ef. lerle birlikte başka 
Kazım Ef.nin dün Ağırcezada bir meseleden yedi seneye mah 
muhakemelerine başlandı. Evve kfun Cemal Ef. yi·tevkif için e 
ıa Süleyman Ef. isticvap edildi. !inde hiç bir salahiyeti olmadığ 
Süleyman Ef. Kurbağalı mevkii halde ve bir emre müstenit ol· 
. ~omiser muavini Bican Ef. de maksızm gece yansı serhoş bi 
Acıbadem mevkii komiser mua- halde Cemal'in evine girdikler 
vinidir. Kazım Ef. ise o zaman ve yatakta yatan Cemal Ef. 

1 

Kadıköy polis merkezi polis me taammüt suretile öldürdi'. 

murlarından bulunuyordu. Maz Devamı üçüncü _çp • ,.<' 
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M1LLIY1<,'t 

Meclis 
Reisini intihap 

etti ... 
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Ekmek 
Yalnız belediye işi 

değil ... 

l\lo: 67 
(Tercüme ve lktlba~ 
hakkı mahfuzdur.) 

Alman milli meclisi nihayet İngiliz imparatorluğu konfe-
açıldı. Haftalardanberi Alman ransı ay başmdanberi Londrada 
intihabatmdan, bunun muhte- mesaisine devam ediyor. İngiliz 
mel neticelerinden bahsedildi. imparatorluğunu teşkil edenDo-
14 eylfil intihbatmm neticesi ö- minionlann başvekillerinden mü 
yle ihmal edilecek gibi çıkmadı. rekkep olan bu konferans bu
Hatırlardadır ki bir ay evvel ya gün İngiliz imparatorluğunu iş
pılan umumi intihabat milli sos- gal eden meseleleri tetkik edi-

Sefirler Reisicümhur Hz. huzurund 
Ermeni ihtilalciler' nere- Romanya ve Yugoslavya sefirleri Reiscümhur Hz. 

itimatnamelerini takdim ettiler den kuvvet alıyorlardı? 
Abdülhamit, Ermenilerin badema 
hiç bir münakasa ve muameleye 

kabul edilmemesini emretti 

yalist denilen Hitler fırkasının yor. Uzun uzadıya irat edilen Ank.ara, 16 (A.A) _ Roman- ı kıralı Ha:ı;_retlerinin sizi nezdi- , l7tlerl,e. i~i g.eçinmek T~r 
büyük bir muvaffakıyetile neti- nutuklarla her haşvekil kendi ya sefıri M. İean Carp_ ve Yu _ me fevkalada murahhas ve orta sıyasetının_e~asıdır .. Aynı 
celendi. Bu Almanyada cereyan memleketinin vaziyetini anlattı. goslavya sefiri M. Nechitch ce- elçi tayin ettiğini bildiren mek- yenin Yugoslavya tarafın 
eden hadisatı alaka ile takip e- İngiliz imparatorluğunu meş- napları bugün Reisicümhur Hz. tubu büyük bir memnuniyetle da hedef ittihaz edileceğini 
den komşular arasında hayli de- gul eden başlıca meseleler iktı- !eri tarafından kabul edilerek i- aldım. Selefiniz M. Tadiç'in ve- mi lisanmızdan işitmekle 
dikoduya yol açtı. Bilhassa sadidir. İngiltere işsizlerin gün timatnamelerini takdim etmiş- danemesini de alıyorum. Hak- hassa bahtiyarım. Bu umd 
Fransız matbuatının neşriyatı den güne artmasile hüyük bir !erdir. Romanya sefiri bu mü - kımdaki sözlerinizden ve Türk bütün devletlerce siyaset e 
az heyecanlı olmamıştır. buhran geçiriyor. İşsizlik buh- n~se?etle atideki nutku irat et- milletinin terakki yolundaki mü ittih~ ediln_ıesi medeniyet 

Sultan Hamit, İstanbulda rının en kuvvetlileri ded bhur
1
ada Hi~lehr fırkakisı ~1ı~any~nm rhanı yadln_r~1dt?giİltereye de 1m~n- mıştır: temadi mesaisini Yugoslavya ve mılletlerın saadet ve r~ 

Kumkapı vak'asile başlıyan ve idi. O kadar ki saraya ü u velumumı arpte mag ubiyetı ne ~ır egı ır. mparator ugun "Reisicümhur Hazretleri mu- milletinin muhadenet hissi ile hı için en lazımlı olan sulh ı 
memleketin muhtelif noktala~ hulUI etıpeden ~v~el yekd~ğeri-,tice.si o_Iatak kab~l etmek mec-. dıge~ k.ısıı:nlaru:ı~a da b11;,buhran fahham metbuum ikinci Şarl takip eylemekte olduğuna dair rar peyda etmiş olur. Zatı a 
rına yayılarak bir çok yerlerı le. dost ve samımı olan kımse- bunyetınde kaldıgı muahedeyı kendını hısscttınyor. Dünyanın 

1 

Hazretlerinin beni tekrar fev be t d k "t h · zin her iki memleket aras 
- . .. - yana mız an pe mu e assıs ateşe veren Ermeni ihtilalin- l~r sarayda bir teveccü~ ".e .~ev I ta~mak. isteniy~r'. ~~ı:ıanyan·ı·n her tarafında vası ulkelere ma- kaliide murahhas ve orta elçi sı . . . uzun zamandaberi muallak 

den sonra Ermenilere karşı şid kı kazandıktan sonra bırıbırıne eskı galıplerle gırıştıgı taahhut lik olan bu imparatorluğun ma-
1 
fa tile nezdi devletlerine tayin olduı:n . ~ ugoslavy~ mılletın~ te- lunan maddi meselelerin 

•'etli bı·r sı·yaset takı.hın· e karar hasım olurlar, biribirini şikaye- 1 1 •ri reddediyor. lik oldug" u servet ınembalann- · • · · b·ıd· k b k rakkı re ahını temıne matu o- bir surette halledilecekleri · 
1 1 

ettıgını ı ıren me tu unu ta · · b. d · · b" l"k 
vermiş ve bu siyasetinde muvaf te kalkışırlar, yahut Padişaha , Bunun bugünkü vaziyet kar- dan bahse hacet yoktur. Fakat dim ile şeref kesbederim. :;rı m:~aıyıd. ız e ıy~ 1~ a a a dini veren tıeminatınız bir 
fak olmak için Ermeni milleti- öyle görünürlerdi. 1 Bşı~ında tak~bik kabili~et~ ne dir? buna rağ'.nebn hortada kedndini his J Me~leketle.:ınıiz arasınd~. te ~=rf:~i~~ne g~;:~~İeri~ ~~~:::a Türk vatandaşını kuvvet al 
ne iktısadi sahada darbe vur- (Bitmedi) •mu tet ık etmek nıyı,.,nde. de- setıren ~ır ~ ran var ır... yemmunen muesses olan muna . . . . . . . dar etmektedir. Buradaki rn 
mak yolu~ıu tutmuşt~- O t~ih- T u"la harman lan f'.i liz .. Ortada bir h.akıkat . Aşa€!ı~k~. te'.~raf bug~n İn- 1 sebetlerin sıkıştı.rılmasına , kıyette ıktıra? etm~sını samımı nevver faaliyetinizin işlerin 
te Ermenıler gerek tıcaret ale- . _ ıs _ . . ' .rdır. altı senedenberı ta- gıltereyı duşunduren mesaıl hak ~imdiye kadar vazıfemi ifada yet'.e tem~nnı_ eylenm._ ~u.lh um li teshil hususunda büyük 
minde ve gerek hükumetle mü-I Sılahtaragadakı barut fabrı - _ , kında muhafazakar fırkası reisi , beni sevketmiş olan samimi mu j des~ beşerıyetın terakkısı ıle n_ıu faydası olacağından asla şü 
teahhitlik işlerinde çok esaslı kası tar.afın~an tu~la harman -

1
1 n!n bey~natmı. h~lasa etme~te- hadenet hislerile devam eyliye- J vazı olara~ ~uvvetlenme~.ted'.~· etmiyoruıp. Yüksek vazifeni 

ve kuvvetli mevkileri işgal edi- lan sa?ıpl~rı aleyhıne açılan da I dır. İngıltereyı şıddetle alaka- 1 ceğim<len emin olmalarını zatı Harpten buyuk zararlar gormuş ifasında şahsi müzahere · 
yorlardı. Sultan Hamit, Erme- va netıcesınde, harman.ları.n ka dar eden bir mesele de buğday devletlerinden rica ederim. Tür milletlerin bu umdeyi daha bü- Cümhuriyet hükumetinin 
ni rhtilalinin bu membalardan patılmasına karar verılmış ve l meselesidir. İngiltere yiyeceği kiye Cümhuriyeti ve zatı d_ev - yük bir sadakat ve samimiyetle türlü teshiliitına mazhar ol 
kuvvet ve para aldığına kani ve bu dava harman sa!ııpleri ta - ekmeğin ununu dışarıdan getir- !etlerinin saadetleri için en iyi merbut olacakları tabiidir. ğınıza itimat edc!Jilirsin iz. 
hakikat te bu merlcezde oldu- rafından temyiz olunmuştur • ı tiyor. Ekmek imalinde bugünkü temennilerimi teyit ederken i- Komşuları ile ve bütün dev - Hazretleri.,. 
ğunıdan ilk tedbir olmak üzere Diğ~r taraftan belediy_e encü - nisbet şudur: leride dahi bana lı'.ltufkarane 
Ermenilerin baıdema hiç bir da menınde de harmanlar hakkın ; 1 Yüzde 14 yerli un, 43 impa- müzaharetlerini ve hükı'.lmı;tJe- A t ı h d• • 
irede hiç bir münakasa ve mu- d~ bazı ~~karre~at i~tih~z edil i ratorluğun diğer yerlerinden ge 1 rinin muavenetlerini derig bu- n a ya a ısesı 
ameleye kabul edilmemelerini mış, şeraıtı fe~~yeyı haız 0 1 _ - ' ·len, 43 de ecnebi unu. yurmamalarını isterham eyle -
ve kendilerile kat'ı hesap olun mıya.nlarda tadıl~t ya?,ılmadrıp Ecnebi unu yerine mümkün riın. ,. M .k . . l d b• 
masını sureti kat'iyyede emret takdı~de der~cesıne gore .tec~ı- olduğu kadar Dominionlardan Reisicümhur Hazretleri Ro - ÜŞeVVI ye ffiUrettıp er en lr 
ti_ Hünkarm bu iradesi 13.yikı ye edılmelerıne karar verılmış- getirilecek unun kullanılması manya sefirinin nutkuna atide-
veÇhile tatbik edilip edilmediği tir. düşünenler vardır. Fakat sabık ki cevabi rtutukla mukabele bu kısmı Serbes bırakıldı 
sık si< kontrol olunmakta idi. Yunkers tayyaresi başvekil ve muhafazakar fırka- yurmuşlardır: . . . .. 

ku '- · · M Bald · b" " El · H l · R Ankara, 16 ( Telefonla ) _ ı da beledıye ıntıhabatı muna O vakit sa~ayın . ~umcu ,,.~~ı- G. 38 Yünkers tayxaresinin Herr. Loebe run reısı r. wın ecne ı çı azret en; oman ya 1 . b .. . 
1 

pı 
lığı Ermenılerde ıdı ve bu yuz- . . d d"I k d. buğdayının ithaline muhalif gö- Kıralı Hazretlerinin sizi yeni _ Antalyada tahtınezarete alı -

1 
betıle azı numayış er ya 

_.,_ killl' • • • L d d 1 tamırıne evam e 1 me te ır. kip ettig" i itiliif sııy· asetinden İ f k l "d h nan nümayiş müşevvik ve mü- mış, taşkınlık gösterenler za den pc" ı ıst11a e e er er- Al d beki lüyor ki, ngilterede ekmek me I den nezdime e.v a a. e mura - - ı _ 
d manya an enen parça - elde ettı'g·· m featlen·n g··n geç ~ttı0 plerı· hakkında mu··ddeı·umu ta tar?_fından dagrtılmıştır ... di. Sultan Hamit 'bunları a sa- ·· · 1 en u nebi unlarının da karıştırılması has ve orta elçı tayın buyur - ·~ ~ 

d ka...ı B · t nın bugun gelmesı muhtemel- tikçe artması Almanyanın yu··- k b b'. minin tevkif talebine karşı sulh harrikler müddei umumılı ray an çr ıuı. u memnuıye dir .. .. _ • . . .. na muvafakat etmektedir. Görü duklannı hildiren me tu u u-
İstanbuldan Vilayetlere de teş- T ··d·· .. A k k=;u.hafıfletmek ıçın muteveffa yük bir memnuniyetle alıyo _ hakimi bazılarının serbes bırak- tevdi olunmuilard~ 
mil edilerek bilı'.lmum vali apu mu uru n a - harıcıye nazırı Stresemann tara- rum. Şimdiye kadar olduğu gi mıştır. Jandarma ve polise kar- F th" B · Bursa 
ve mutassarnflara tebligatı raya gitti fından baş~ana~ Y?!?~ muvaffa bi bundan böyle de meıyıinizi şr taarruz edenler hakkında sor e l eyın 
kat'iyye irfa olundu Bu B" h f 1 t . .d kıyetle takip edıldıgıdır. Alman Türk ve Romen l\ ı illetle ara- gu devam etmektedir. Valisi aleyhine · ır a ta evve zmıre gı en b · . h M h l.f f k ·d h tı" tedbir Ermenileri revkaliide T k d t .. d. . ya u sıyasetten vaz geçıp eye smda müesses ola!\ iyi mümise u a ı ır a ı are eye a-

. . . apu ve a as ro mu ırı umu- canlı fakat akibef pek de ma d ki zaları serbes bırakılanlar ara - davası sarsmıştı. Ermenı mılletı misi Atıf B. ve refakatinde bu-
1
_ • 

1 
1 

• • ~ betleri daha ziya e sı aştırma 
Um O mıyan başka bır azlyetı • · · h kk d sındadır. Havzadaki nümayişin S yıllarca çalışıp kazandığı ti- l f. .. d. · H r z B v ğa hasretedecegınız a ın a- Bursa, 16 (Milliıet - . 

unan -en mu ın a ıt ıya · kabul edebı'lı·r mı·' · d müşevvik ve mürettipleri tev -caretten, piyasadan, hükı'.lmet dün şehrimize gelmiştir. · ki beyanatınızı da aynı erece lideri Fethi B., şahsının ve 
kapısından mah~um oluyordu. Atıf B. dün sabah Ankara'ya Her halde buna hükmedile- de bir memnuniyetle dinledim. kif olunmuş~ur: kasının manevi şahsıyeti n 
Ermeniler bu memnuiyeti kal- gitmiştir. mez. Yalnız millet meclisi açıl- Bu hususta Cümhuriyet hükı'.l - . T~rs~•- ıntıhaba~ta. Serbe~- na vali Fatin B. aleyhine ha 
dırtmak ve.esk~ mevki~e~ni tek Kadastro mektehi dıkt~ so.n~a ~!tl;r ta:aftarl~: metinden pek samimi bir mu - çılerın ı..tun gayret erme ra~-lret davası açmıştır. Serbestçi! 
rar ele geçırebılmek 1çın çok . nın şımdıkı hukumetın hancı kabele göreceğinizden ve yük- men H. Fırkası 122 rey fazlası- den Asaf B. müddei umumili 
calı~tılar, çok istirhamda bulun . ~ap? ve kadastro n_ıe~tebı- ı siyasetine hücum i ._;. hiç bir ·· sek vazifenizin ifasında beni k kazanmıştır. , . . resmen müracaatta bulun 
rlular, muhtelif vasntalarla Hün nm ımtı~a~la~ı 19 te~rınıevvel 1 fırsatı kaçırmıyacakiannı tah- şahsi müzaheretime nail olaca- · Antalya hac.ı'lsesınde muhakemenin en yakın vilaY 
kilrm merhametine müracaat et Pazar gunu nıhayet·bulac~, ve ı min etmek zor değildir . Her hal ğınzdan emin ola~ilirsiniz: . B~ müşevvikler !erden birir' e rüyet edilmesi 
t iler. Fakat Hünkar Ermeni ih 20 T . evv_elde mektebe yem ta-! de çok güriiltülü celseler akte- vesile ile haşmetlu Kıra! ıkıncı Ankara, 15 (A.A) - Antalya 1 talep ettiği söylenmektedir. 
tilalcilerine ve bu ihtila lcilere leb~ kaydıne başal~cak ve4 T. I dilecektir. Karol Hazretlemin şahsi saa -
yardrm eden Ermeni milletine sanıde mektep tednsata başlıya BERLİN, 15 A.A. _ Reich detlerinin ve Romen milletinin 
o kadar gayiz ve gazap tasıyor- caktır. tao meclisi reis intihabına teves refahını dilerim Elçi Hazretle -
du ki n istirham v~ niyazlar se Muallim maaşlarına zam süİ etmiştir. 4 namzet vardı. M. !Jf. Baıdvvin r· 
mere bahşolmak soyle dursun M .f k"l . 11 . 1 Loebe M Scholz M Pieck ve üyor ki İng!!terede ekmek mese ı .,,Yugoslavya sefiri itimatna-
b h - ed l b" aarı ve a etı mua ım ere ' . , -· lesı· bir belediye işi deg"il, lwca d k t , azan . una tavass ut en er ı- ald b. . .. d ı M Graes mesini takdime er en şu nu -
J r u m ele görüyorlardı şu me· e ır tamım gon er ·ı · · bir imparatorluğu alakadar e- 1 · · e ma m. a . . . · miştir: · M. Loebe, 209 reye karşı, ku söy emıştır: 
Ennenı mılletını maruz oldu 1 M 1 d 269 rey ile reis intihap edilmis den iktısadl bir meseledir. "Reisicümhur Hazretleri; - f l"k ı· ak.b • k - aaş zaman arm a ve - , -

1 p,u e .a et ı ı etten urtar- k"l t k d ff k . tir Mufahham metbuum Yugos av 
ma'c icin bir taraftan Ermeni a e dı .kekm ve 1muva aMıyetfı l · LONDRA, 15 A.A. - Mu- ya kıralı Hazretlerinin beni nez 
P ., . · d. - f h . . nazarı ı ate a mıştır. uva h f 1 • f k · t• · h 

atn .n ıger tara tan arıcı ye f k . 1.•. b' ct•ı . BERLİN 15 AA G a aza.tar ır anın sıyase ıne aıt di devetlerine fevkalade mura 
miiste<ıarı A ... in Pa•a ve har"ı- a ıyetsız ıgı tes ıt e 1 memış · · ' · : - re~ ·d b tt bul M d k 
· h k k "~. . .'0 b . 1 N muallimlerden kıdemi gelmiş 1 halınde bulunan B::rlın madem yem en eyana a unan · has ve orta elçi tayin buyur u 

cıve u u muşavın a ne o I · 1 · . 'k Baldwin, imparatorluk eczası 1 b'ld' mektubu ve gu" 'zı· -d k" Ef d" 1 k • • olanlara zam yapılmıştır. sanayı amc esınm mı tarı 130 arını ı ıren -
ra on ı~~~ ~n ı a~a ~ ta. sı;- : 2 - 1702 numaralı kanun mu bin kişi t .ıhmin edilmektedir. arasında rüçhan esasına müste- de selefim M. Tadicin vedana
r~ya ge ır ~·T .. 7enı d 0h~'.t~ e cibince maaşlarına bu yıl z~l11 1 Yalnız, 60 yaşındaki amelelerle, nit teklifleri rey.i ama müra - ı mesini zatı devletlerine takdim 
r~~~l~a;ar~ tlur_ ıyed a 

1 ınete yapılan muallimlerin kıdem harp malı'.llleri yerlerinde kal- caat etmek.su~etıle memlekete ile şeref kesbeylerim. Yeni Tür-
1 ? Eaa ıye. erı.nlle . ev.aı;ı - cetvelleri resmi gazetede ilan mışlardır. Bütün amele sendika ar;-etmek_ fıknn~en fe_ra?at et kiyenin zatı devletleri tarafın-

menın rmenı mı etı ıçın ne .1 . 11 <l - · d'k mış oldug.unu so .. y l·e· m.ı.ştır. . dan şahsen 0 kadar parlak bir 
k d hı.,_ 1. ld - 1 edı ecektır. arı ma em sanayı sen ı asına 
· a ar te ı><.e ı o ugunu ona- H . . . ah" ld k1 ··~- . Mumaıleyh onumuzdekı u · d"l ht e b"'d. kl · · - b d k" 3 - erhangı bır sıcil kaydi ı muz ı r o u arını lldlı etmış- ' - surette rıyaset e ı en mu eş m 
~ 1 :~ec.e derınık ve "tur?1 a_ 

1 zühulündeı;. ileri gelerek maaş !erdir. Polis, Reichstag ve Diet mum! intihabatta müntahipler- eserinin kendisi de milli camia-

Adana da Serbesçiler 
Layik serbesçilerin odasında besmele 

yazılı bir bayrak bulundu 

Adana, 16 (Hususi) - S. C. musadere edilmiş. vilayete te 
Fırkasının içtima ettiği odada di edilmiştir. 
eski harflerle besmeleli ve üze 
rinde ayet sıireleri yazılı bir Fırkada bulunanlar, zabıt 
bayrak bulunmuş ve derhal za-

1 

rakasını imzalamak isteme 
bıt varakası tutularak bayrak mişlerdir. 

Heybeli sanatoryomunda yen1 pavyon 

Ani,. a, 16 ( Telefonla ) ·- rar vermiştir. Yakında inşatJit 
S hhi v kaleti Heybeli ada ~aşlıyacaktır. ~u pavuyon b 

1 ye e _ tıkten sonra muesseseye jcaP9 

sanatoryomuna 40 yataklı bır veremlilelerde kabul edilece1' 
pavyon daha i!iive etmeğe ka - tir. ~enı en .... f" 

0 omı ecı erın !arına zam yapılmamış olanlar binalarile fabrika methallerini 'den rüçhan esasına müstenit yı takviye ve iktıdadi bünyeyi 
pe<; ı <ı ıra vurumekten men ve . . . 1 ' . 'h - ve kat'"ı s tt b l M 1 k · l · · ıniıracat ettıklerı takdırde vazi ·muhafaza etmektcdır. programa nı aı . . ure e tanzim devresinde u unan a i omısyon ar tıı!'ızır etmekte oldu,1<larını be- h"h d·ı k . muvafakat etmelennı talep ede- memleketimde hakiki bir muhab b I 
yan ederler, bu suretle J-l;inka- yetp~~ ~le dı ecea tır.b 1 H" d d ceğini söylemiştir. Mumaileyh, betle takip edilmiş olduğunu bu faaliyete aşıyor Uzunköprü, 16 (Milliyet) ~ 
ra kar<.ı sadık gö:-ünerek ~ • ılt:.ın r anı n u u- ın istan a vazi;et buğdaya vergi tarh etmek fikri- merası·m vesı·1esı·1e zatı devletle ANKARA 16 Maliye ve Uzunköprü belediye intihabllt 
H amidin Ernen' ler aleyhinde- · dd k b. · b d . . ' - - tında Halk Fırkası ekseriye 

Uzunköprüde galibiı 

, . . . . ,_. 1 1 namamış LONDRA ıs (AA) _Hint nı re etme te ve ır nıs et a- rine temin etmek ıstenm. Bu kaletinde vergi tetkikatı etrafın j k h. .
1 

k t K ı p-avzını t .. .,,,,ıne ça ışıyor ar- . . .. A . ' · . 1 .1. 1 1. b' · . . • . . .. a ıre ı e azanmış ır. 
d B"l'- E · ·k· Erzurum Van ve Bıtlıste pet hukumetı tarafından 11 Teşnni u ım e yer 1• ecne 1 ve ımpara- musabehetten bır dıgen daha daki komısyonla, Duyunu umu-'· ı ·ıassa rmenı patn ı sa- · 1 ı · · k d ı · ·· .. 

d h k r d rol arayan heyetimiz henüz ' evvelde hitam bulan hafta zar tor ugun saıra samın an ge en hasıl olmaktadır kı o da butun miye komisyonu, Devlet Banka-
r~vdak at as~.._ gd~ ır. mu;tas ınüsbet bir netice elde edeme 1 fındaki vaziyete dair neşrolu - unların beraberce ekmek imalin 1devletlerle hassaten Balkan dev sı proı·esini hazırlıyacak komis-sa a a ve ""u ıvet temınatı- . . -ı -d 1 ·· 

t kra d d . A · p b rnıştır. nan bir teblig" de umumi sala - e ku !anılması esasına muste- letlerile sulh ve dostluk siyase- yon önümüzdeki hafta teşkil o-nı e r e er ı. rtın aşa u . . . . · . ' . · b' · · ·ı · k . ·· 
mesele hakkında maruzatta bu- Heyetın raporunda gosterı - hın bıll:-/.ssa, Madras eyaletın - n~t ır sıst~m 1 tızam. etme te- tidir. Bu sıyaset en fazla gor- lunacaktır. 
iunmak için saraya geldiğinde len .bazı yerlerde sondaj ameli-! de devam etmekte olduğu ve si dır .. ~~~aıleyh! ~anıfa!Ura. sa- müşlerden olan bu devletler için Bu komisyonlar derhal faa-
Mısırdaki Nobar Paşadan ve ycsı yapılacaktır. lahsız itaatsizlik hareketinin n~yıı~ hımaye ıçı':1 de ~ımdıden mutlak bir zarurettir. Memleke liyete geçerek çok mühim karar 
r>~lundan bahsederdi. Nobar bilkuvve sonuna ermiş olduğu bır tanfe kabul edılmesıne taraf derimiz arasında muallak mad- !ar ittihaz edeceklerdir. Düyunu 
Pasa Ermeni ihtilalinin Avru- İzmir polis müdürü beyan edilmektedir. tar bulunmaktadır. dl, hukuki ve iktısadi mahiyette umumiye komisyonunun teşki-
n.3da er: kuvvetli a?1il ve hami- dekişiyor mu? LONDRA, 16 (A.A) _ Star Fasa gitti ki mesai!~ geline~.; Ahiren Bel- linden 15 gün sonra murahhas-
sı oldugundan Artın Paşa ge- gazetesinin verdiği bir habere gratta mumtaz Turk meslekta- !ar gelecek ve mutat içtimalar 

Beledi zabıta memurla 

İstanbulda 60 seyrüsefer, 25 
de zabıtai belediye memıı' 
vardıı·. Bu miktar şehrin ihtib 
cına kifayet etmemektedir. ·~ 
ntimüzdeki sene şehir bütı;es;, 
de bu memurların adedi artff1 

caktır. 

rek buna ve gerek Cenevredeki Haber aldığımıza göre vila - göre, ~ınt umumi valisi lort CASABLANCA, 15 (A.A)- şun Haydar Beyfendinin münev tekrar başlıyacaktrr. 
komite rüesasma yazdığı mek- yet polis müdürleci arasında ba lrwin'in yerine M. Herbert Sa Reisicümhur M. Doumergue'ilver faaliyetinin pek müsait bir dd l Muhtelit mübadelede 
tupları. verdiği nasihatleri an- zr tebeddülat icrası mutasavver muel tayin edil~cektir. hamil olan kravazör ile ona re-

1
makes bulduğunu ve bundan en Anadolunun şi et İ Muhtelit mübadele komi~ 

!atırdı. Ancak diplomasi mes- diıt·. Kazanan tah "!At fakat eden diğer harp gemileri iyi neticeer beklenebileceğini neşrı'yatı nunda dün ehemmiyetlibir l 11 
!eğinden yetişmiş olan bu iıki zmir polis müdüriyetine Er vı a buraya vasıl olmuş ve topçu a- görmekle mesrur oldum. Bunu yet olmamış, birinci büro tol' • 
~atın hakiki maksat ve gayeleri zurum Polis müdürü Faik Be- İstanbul, 16 A.A. - Y'üzde teşile selamlanmıştır. nezdinizde kendim için de kat'i İzmir 16 , ( Milliyetk) d :- narak bütçe müzakeresine de, 
-ııı.lı'.lm olduğundan Sultan Ha- yin tayin edileceği söylenmek- 3 faizli ve ikramiyeli Mısır kre- bir vazife telakki edeceğimi zatı Mütareke zamanında ~ı ar ıgı . . T .. k h ti !fit' 
mitte maruzatı vakıayı hüsnü tedir. di fonsiyesi tahvillerinin 15 teş- Muhalif belediye reisi devletlerinin ve cümhuriyet hü- ·Kozmos gazetesinde yazdığı vam etmıştır. ur eye •[11il 

F "k B l 1 b I · · rın1· k rahhasası reisi Tevfik l{a 
1
, telak:!ci ediyor gibi görünmekle aı · evve ce stan u po- nnıevvel ta ı eşidesinde şu ATİNA, 16 (A.A) - Selanik; kı'.lmetinin kıymettar itimatları- bir makale Sım Beyin gazetesi s 

beraber siyasetini hiç bir suret lıs ikinci şube müdürü idi. Ka- numaralar kazanmıştır: belediye reisi, belediyeye ait!na itimat ederek arzeyelrim. hakkında Anadolu sahibi Hay- Bey Türk heyeti mürahha5t
9
( 

le rleı;istirmezdi. dıköy polis merkez memuru 60721 numaralı tahvil 100 mali işlerin idaresinde görülen Reisicümhur Hazretleri Yu- dar Rüştü B-ey şiddetli neşriya- nın komisyonda müşkülat çı e' 
P~~işah _;;arayları ikbale_ vü- Kemal. ~y de İzmir polis kıs- bin, 410935, 100 bin, 223241, ihmal ve tesey~b?nden dola _ goslavya sefirinin nutkuna şu ta baş'la~ı.. Kozmosun mahut <lığına dair olan Yunan gaıet. 

sul ıçın yega.ıe. vasıta oldugun- n_ıı: adlısıne memur edilmiş - 100 bin frank ikramiye kazan- yı nazırlar meclısı tarafından suretle mukabele etmiştir: makalesının forograflarını A - leri neşriyatının hakikate ~e 
~~n bittabi istırkap cereyanla- tır. mışladır. azledilmişµr. l Elci Hazretleri Yng-oslavva nadolu gazetesi neşrediyor . vakuf etmediğini söylemiştıf· 
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An lktısat mecllsl, yarın küs al ediliyor • • 
[ __ Ek_on_om_ı ___ J ihtilaf yok f . Pollate 

Ali ikhsat Şark şimendüfer Niş kimin 
şirketilede müza

kere olmuyor 

1 Sinemalar Balıkçılık 
Maktu vergiye tabi Komisyon dün ti-

tutulmıyacak caret odasında 

Nişantaşı ilk mektebi dün 
merasimle açıldı 

Meclisi cumartesi 
günü içtima edecek 

Mağrukun hamal Defterdar Şefik B. in • toplandı Vali B. kısa bir nutuktan sonra korde-
Alüettin olduğu beyanab 8 · · · k' f · • I k t' d tl'l kt b' d' Cemiyet reisi bu hu· Ankaradan avdet eden Def- u tıcaretin ın ışa ı ıçın ayı es ı ve ave ı er me e ı gez ı 

1~27 senesi müva~ene- susta ne diyor? anlaşıldı terdar Şefik Bey dün daireye bir rapor tanzim edilecek ~ 
sınde .12 küsur milyon Şark şimendiferleri mtistah- Zavallı sar' a yüzünden gelerek me§gul olmuşt'1. Şefik Dün Ticaret odasında balık-

lıra açık var demin ve amelesi cemiyeti ile d . dil k bo"'ulmuş Bey,. gazetecilere şu iz .utı ver çtlık komisyonu balık tacirleri-
Ali iktı6at meclisi kfttibi umu firket arasında ihtilaf olduğu enıze şer~ 5 miştır:. _ nin iştirakile toplanmış ve bu 

ıntai Nurullah Esat B. dtin, ak- ve müzakere cereyan ettiği hak Sirk~cide s~ilde bulunan ce- . - Ankaraya defterdarlığa a- içtimada balıkçılık mütehassısı 
ıam ekspresle Ankarya gitmlı- kmdaki haberler tekzip edilmek sedin Jıüvi.yetı aııl:~ıılmıştır. Ya ıt işleri takip için gittim. İcap M. Veberman da hazır bulun-
tir tedir. Cemiyet reisi Naci Bey pılan tahkikata gore bu ces~t, eden daire müdürleri ile görüş- muştur. 

'Nurullah Esat B., Ankarda <!emiştir ki: Unkapan.ında, Hoca Ha~ret~ ttim. Uzun müzakerat neticeııinde 
cumartesi gu .. nü irtima edecek - Şirketle aramızda hal ve mahallesınde hamal Al~edd~ • Lazım gelen talimatı alarak Türkiye balıkçılığının inkişııfı 

~ d"d" H 1 Alaeddın geldim. lstanbulun mali teşkila · · h""k' · h" · · t olan Ali iktıaat meclisinde bu- müzakere edilecek hiç bir ıey nin ce&e ı ır. . ama . .. ıçın u umetın ımayesını e-
lunacaktır. İktısat meclisi kati- yoktur. Bir müzakere de cero- saralı_ olduğu içın d~nıze1 duşek- tında .bugün.kil vazi:ı:et muhafa- min etmek üzere teşebbüsatta 
bi umumisi ayni gün Ankarada yan etmekte değildir. rek boğulduğu tahmın o unma za edılecektır .. Vergıler mesele- bulunulması takarrür etmiştir. 

! d sıne gelince, ben bununla alaka- Bu hususta Oda ticareti bah ki itlerini bitirecek ve ııtanbu Bazı gazeteler şirket nezdin ta ır. . 'l'k d · · · d b 
la dönecektir. deki bir teşebbtisümüzü izam et Vapurda yankesıcı ı ar değı~ım. Seyahatimın e u riye raportörü Ali Rıza B. tara-

f d 1 nunla alakası yof,tur. fmdan hazırlanacak raporun es-
Ali iktısat meclisi tara m an mitlerdir. stifa eden hey'eti i- Heybeliada vapurunda diin Bu işleri tetkik için Maliye aslan tesbit edilmistir. 

tanzim olunan memleketim~ darenin yerine ıyeni bir hey'eti bir yankesicilik olmuş ve mez- Vekaletinde lazım gelen komis- Bunlara nazar~ balıkçılığın 
1927 aenesi tediye muvaz.enesı idare intihabı için toplanan he- k"'- vapur cıvacısı Şaban, Ka - nla t k"l a·1 • t' ' 
ı 1 · k f w yo .'. _eş 1 e 1 mış ır. . inkişafını istihdaf etmek üzere 

a filcadar müessesata tevzı. o un y'eti umumiyede ır et tara~- dri Ef., isminde bir zatın çanta Hukumet programında ızah alakadarlara kredi temini balık 
tnuştur. Bu muvazene aktif (a- dan i§ten çıkarılmış olan maki- sı dan 33 lirasını çalmışsada ·•· b" ·· · 1 · k d ' 
1 "f (b !ar) kı f · · d ki ka n ettıgı utun ış en yapma ta ır. konserve fabn'kası tesisi balık-acaklar, ve pası orç - nist Kamil E . ısının e ar - akalanın· tır s k ' 
Bımiarında 44 maddede tetkik daşırruzın tekrar işe kabulU ar- YB' k 1

' • ti' inemaların vergiıi ma tu !arın muhafazasında kullanılan 
\>e 12,275,000 liralık bir açık ile zusu ızhar olundu ve hey'eti i- ır amarotun şena~ değildir tuz ve buz fiatlerinin ve nakli-

1 

ınenfi olarak tevzin edilmiştir. darece şirket nezdinde teşebbU- İstanbuldan İzmire gıden - Sinema ve. temaşa yerleri- yat ücretlerinin tenzili için hü-
Birinci fasıl olan emtia~ satta bulunuldu. M. Paşkal rica- Gülcemal vapurunda, kamarot. nın maktu vergıye rabtı yazıl- kfirnetin müzaheret ve yardımı DDn Nlşantaşı mektt!bl kD111t edllirkt!lf 

aktifi 198,618,000 lira, pasifi mızı tetkik edeceğini vadetti Fahri tarafından, Selçuk beledı mıştır.. . talep edilmektedir. Vil.8.yetin ilk mektep inşaatı başlandı. Muhiddin Bey kısa bir 
239,248,000 lira ticari ~lzmet~er Şimdi mesele bu merkezdedir. ye tababetine t.ay~~ edi~miş o- n· - Sınema ve. tema~ yerlerı- Rapor hazırlandıktan sonra proğrammın tamamii tatbikin- nutuk söyledi: . 
faslı aktif 17,277,000 hra, faız.. Ne müzakere var, ne.ihtilaf. lan Mehmet Hüsnu Beyın 8 ya- hın maktu ~ergıye tabı olacağı oda meclisinden geçecek ve Ve- den olarak dtinde Ni antaşında "-Yirmi üç yeni mektepten 
ler ve kazançlar aktif 831,000 tında Ayşe Münevver Hanmı akkmda hır şey yoktur. kiilete gönderilecektir. yeni bir mektep binasırun açıl- bir tanesini daha, Cümhuriyet 
lira, pasif 8,336,000 , seyahatler Türk - Yunan mah- ismindeki kızının bikri izale e- Matbuat mensupleri, sinema ma merasimi yapılmıştır. hükftmetimiz sayesinde açmak-
\>iı muhaceretler aktif 8,549,000 kemesinde dilmiştir. Bu hadisenin kahra - v~ emsali mahallere eskiden!»- Kara Hüseyini öldüreün On beşinci ilk mektebin ta- la çok bahtiyarnn. Muhterem 
lira, pıuıü 7 ~32,000 lira, Dev- B 1 1 di 0 . aki marn Fahri, ayni zamanda ken n gön~erilen davetiyeler ile gi- polis tevkif edildi şmdığı bu bina büyük bir bahçe milletimizin maarif ve terakkide 

,Jet muamelaiı aktif 5,770,000 li K oyac 6
' 1 span'k.; t ng~r ~ disini Mmalt istiyen kızın pede rer~erdı. Son ~amanlarda bu da- Beşiktaşta Karahüseyin is- içinde iki büyük ve güzel kısım attığı kat'i adımlara bu mUcsse 

:ra, paaif 13,743,000 lira, serma- :y~ou ~~.~~ :.;.pu ~ rini de elindeki çakı ile başın- vetıyele~ 1~ ~ıden z~v.attan me- minde bir sabıkalıyı öldürmek dan ibarettir. seler en canlı delildir". 
Ye hareklltı aktif 5,260,000 lira, ~arın ı:1 u be m~ ız a de~ dan cerhetmig ~ çakının ucu kı murlar ıstihlak ver?"s~ ~lıyorlar le maznun polis Ahmet Efendi- Bu mektep ile son hafta için Dedi. . 
pasif menfi, bakiye faslı aktif ~ a~ ~ k ~u:vaya hk rılarak Mehmet Hüsnü Beyin v~. bundan dolayı ıhtılaflar ta- nin muhakemesine dün Ağırce- de dört yeni mektep açılmıştır. Muhiddin Bey mektebin ka 
37,275,000 lira, pasif menfidir. m .ted t b ~ ~ tı ~ ma ıı: başında kalmıştır. bıı olarak çıkıyordu. . zada başlandı. Vak'anın şu su- Yeni on beşinci ilk mektep pısındaki kurdel§.yı kesti. Ted-

Muvazene yekQnu 273,580,000 m~ l~f a ı be 
1~ ri ava~ rf Mehmet Hüsnü Bey vapur Bu n:'.eselenin ne şekilde ~al- retle cereyan etmiş olduğu an- bayraklarla süslenmişti. Bahçe- ris hey' etinin refakati ile sınıf- ı 

liradır. Bu kısımlardan menfi m? te 1 se . P er~ mu te 1 doktorları tarafından tedavi al lolundug~u veya olunacagmı !aşılmaktadır: de Şehir banosu çalıyordu. Da- !ar, Ulboratuvar, kütiiphane v• 1 
fasıllar olan emtia 40,130,000 li ~ıktarda tazmınat ıstemekte- tına alınarak. cerihasındakl çe - da gaz~tecıler sormuştur. Kara Hüseyin sandalcı Ba- vetlilcr saat on altıya doğru gel bütün müıtemil!tı gezildi. 
ra, faizler ve kazançlar7,504,000 dırler. Davalar karara kalmlf'" Jile parçası çıkarılmış ve kama- §efı~Be~: . V kAI haeddin ile kavga ediyorlar. Po- meğe başlamışlardı ve tedris Talebe, sevincinden, sınıflara' 
'lira, devlet muamelatı 7,973,000 tırİ I .. d il k rot ta lzmir zabıtasına teslim . -Ç k :;ı.ekeydarı elda ~te arzet lis Ahmet Ef. yetişip bunları hey'eti tarafından karşılanıyor- girilince alkış tufaru koparıyor· 
liradır. ta yaya gon er ece edilmiştir. tunB 0 .. ı8 a . 0 u ar. ayırıyor ve Bahaeddin tarafın- !ardı. du. Yedi yüzden fa.ıla talebe 
• ~üsbet fasıllardan olan ti~- hukuk mezunları Kıskanç aşık . 1 u1u~.erde 1~~p ~en karar dan yaralanan Hüseyini karako Merasimde bulunmak üzre vardır. Davetlilere ihzar olunan 

rı hızm~tler <12 •256·~) !~a Darillfünun Hukuk fakültesi Nişan taşında Meşrutiyet ma- ~~ıtr:rum~~ ~~iğ :r ~nın_asını la götürmek ~~tiy~r. An~a.k o ~ \'.'illiyet, ~aarif erkanı, g~ete- büfeden i~ yaptlm.ı§tır. 
seyahat er ve mu acere er tarafından fakiilte mezunların- h 11 · d otur Ta fur Ef Şyf"k Be d"" şd . ..d.. nada Kara Huseyın, polısın elın ciler ve bırçok zevat gelmışler- Mektebın arılmaaı dolayısile 
ı 317 000 lira sermaye hareket . . . . . . .. a esın c an Y · e ı y un aıre mu ur k Sa ,,. 
ıe'n· ' S 260 0•00 lira, bakı e dan ıkı kıı.ı. staJ. görmek uzere kıskançlıktan metresi Melek 1 .. da ti '. 1 hakkınd .. den kurtulup tabana kuvvet a- di. at on altıda Vali Muhiddin 0 civar bayram yerini andın· 
37 ' 1 ~ d Y İtalyayı g_onderılecektir. Bun- Hanmu bıçakla yaralamııtır. ~.nm.. ::'e e ış er a go- çıyor. Polis Ahmet Ef. Hüseyi- Bey geldi ve açılma merasimine yordu. 

275 000 ıra ır 1 f lk · · b" ·· b k ru•·muştur. · k - ·· ·· k k t ' ' f f ıi ku arı te r ıçın ır musa a a a- Yaralan ağır olduğundan Etfal I . . . nın açtıgmı gorunce or u -

56 
~en~ r ~ı arın ye nu plmıştı.Qr hastanesine yatırılmıştır. şten el çektirılmış mak için bir el silah atıyor ve 

• • ıra ır. · K f h ld Beyoğlu polis merkezi ko- çıkan kurşun Hüseyinin ense-
Aıi iktısat meclicine göre bu Mecmuaya girecek yazılar, bir arısını ena a e miser muavini Ziya Beye işten sine isabet ederek merkumun 

ınuvazenede açık olmakla bera Jüri hey'eti tarafından tetkik o- dövmüş el çektirildiği haber alınmıştır. derhal ölümünü intaç ediyor. 

iki muavinin mu 
hakem esi 

Emin intihabı 
(Başı 1 inci sahifede) 

her 1926 ya nlııbetle müsbet bir lunacak ve müvafık görüldüğü Samatyada Kazlıçetmede bir C . . b l d' . Dünkü celsede şahitler din-
lnkişaf vardır. takdirde neşrolunacaktır." fabrik.'l. 0 ,.ısında oturan Süley- emıyeti .e ~ ıyenın lendi. Bunlar, polis Ahmet efen (Ba~ı 1 inci sahifede) tlhabatın çok hararetll ve dedlkodult 
iktisat birliği teşekkül etti Manifatura ölçüleri man karısı Vahide Hanımla he dnnkü ıçtımaı dinin Kara Hüseyini karakola ve bunlardan Kazım Ef. nin, !- oıa;.~:l-:rJ~;;uıu n.S. ııuat. 

Memleketin iktisadi mesele- Manifatura taıı.irleri pazar gü nüz anlaşılamıyan bir mesele - Cemiyeti belediye dün ilcinci görürürken silahla vurup öldür mirinin kanun harici emrini din Hüsnü Hamit- Ne1et Ömer B. ler) 
!erini ve iktısadi buhranların se- nü ticaret odasında bir içtima den dolayı boğaz boğaza gel - reis vekili Tevfik B. in riyasetin düğünü söylediler. ledig"i anlaşılıyor ve maznun mu partisine mukabil hukukculann ile 
be · · k h b d b M dd · · ı· · - namzedini rey nrmeğe taraftar olar p ve ılınillerinı tetkik etme da alır,ılar esa ma zararları miş, kadıncağızı ağzın an, ur de toplandı. Sultanahmet fakir ti eıumumı po ısın ne za- avinlerin ceza kanununun 450 hukuk, fen ve tıp müderrlılerl ekser 
ınaksadile, iktisadi sahalarda mucip olan bazı yanlış ölçüle - nundan kan getirinceye kadar çocuklara bakım yurduna 400 man silah istimaline mecbur ol- nci maddesinin 4 üncü fıkrası yetin kendi taraflarmda olduğunu 
tanınmış bazı kıymetli zevat ta- rin piyasadan kaldırılması gö - dövmüş ve yüzünü yaralıyarak lira muavenette bulunulmasına duğunu maznundan sordurdu. mucibince taammüt suretile ka- teşkil ettikleri bloka imularlle girer 
rafından iktısat birliği unvanı al rüşülecektir. kaçmıştır. Polis Süleymanı ara karar verildi. Şehzadebaşında Ahmet Ef. Hüseyini takip eder- til filinden dolayı, polis memu- müderrislerin 80 i mlltecaviz olduğu· 
tında bir birlik teşkil edilmiş- Afyoncuların içtimaı maktadır. Gazi caddesine tesadüf eden bir ken yere düştüğünü ve silahın runun ise 228 nci maddeye gö- nu, bu yekOna Fuat Beye muğber v( 
ti. Ö d" - · · ·· ·· C h k 1 b d tl 1 - k · Darülfünunun istiklllinin: muhafaza. r. gren ıgımıze gore mute- Afyon tacirleri yarın Ticaret er va a an arsanın istimlaki kabul olundu. u esna a pa ac ıgını, yo sa sı- re vazifeyi eui istimalden muha sma taraftar olan edebiyat müderrlı 
1t:bbisler meyanında Nizamet- odasında bir içtima aktederek, 1 _ Şı:hremininde kondura- Oktruva tarifesine bir mad- !aha müracaat için ortada birse- kemelerine karar verildiği bildi !eri de dahil olduklannı ekalliyett' 
tin Ali Vehbi, Şirketler komise- C"enevre'de toplanacak Beynel- cı Süleyman ·ağa, bir dedikodu de tezyil edilmesine ve bu mad- bep olmadığını söyledi. riliyordu. Bundan sonra Cema- kalan diğer partinin 15-20 mt1derriıı 
ri Saim Nuri, Muhlis Etem, Da milel konferansa bildirilmesi meselesinllen komşusu Cevde\ de mucibince turing klüplerin Müddeiumumi Cemil B. maz- !in ölümünü fenni surette izah ten ibaret olduğunu ıöylemektedlı 
~lfünun müderrislerinden MU- lazım gelen temenniler tesbit Efendiyi başından taşla yarala- vesikai mahııusasile gelen oto- nunun Beşikta merkezinde me- eden raporlar okundu. tki tarafta ,ok kuvvetli propagar 
~r, Zühtü B. ler bulunmakta- olunacaktır. mıştır. mobillerden oktruva resmi alın- muriyeti başında bulunması ve da faaliyetine giri•mltlerdlr. Muam 
d h . Reis, mahkemede müddei • 
. ır. Dün, temas ettiğimiz bazı Alakadarların başlıca talebi, 2 _ Dolapderede sıvacı On _ mamasına karar verildi. Üskü- serbest kalması, cürmün ma ı- sahsi sıfatile hazır bulunan mak mer Rafit Beyin en fasla rey alacal 
lktısatçılar, memleketin iktısa- afyon istihsaiatının tahdidi nı"k· bı"r alacak meselesı"ndeıı darda bir yangında vazife esna- yeti itibarile muvafık ol amıya- muhakkak görülüyor. 
d • tul Cemal Ef.nin pederi Musta- · iyatile meşgul olacak ilmi bir hak.kmdaki teklifi kabul etme _ kavga ettiği. keresteci İstefanı sında yaralanan Seyfi çavuşla cağından maznunun muhakeme fa Ef., maznunlardan tazminat Hulrukeular, kendi namzetlerini! 
teşekkülün mucibi memnuniyet mektir. . . yüzünden yaralamış, y_akala _ zabıtai belediye memuru iken sine mevkufen devam edilmesi- Darülfünunun muhtag olduiu buzuı 
ld ğ d · · f k · ı di - İ istediğini söyledi ve kanun ah- ve sükfınu temin edeceklerini, artı! o u un a ıttı a etmış er r. Bu hususta bır rap.o r ha2,1rla mıştır._ verem olan br:ıhim Ef. ye iki ni istedi. · 

1 
· Daru··ıfu··nunun dedikodulardan kurt" 

"'' · Aı· B d" k" - A f kamının takbıkını ta ep ettı. • •'fızamettın 1 • ıyor ı: narak hükumete tevdı oluna - 2- Safer ve Hasan isminde yüz ellişer lira ikramiye veril- Maznun vekili, hmet E . yi 
M Reis Nusret B. tarafından istic- lacağıru, yalnız ilim yolunda llerile

mekle meşgul olacaklanru temin et· 
mektcdir. 

- emleketin iktısadi mesai caktır. . 2 r-ocuk ·, Kadırgada kavga et _ mesine karar verildi. müdafaa ve tevkifi talebine iti-
l. · k"k k !be l~ ~ H l · M hk · b d vap edilen polis Kazım Ef. eve ını tet 1 etme e tte azım- Konsorsıyom yarın mi.,ler, Safer taşla Hasanı ba - enüz kurtan amadı raz ettı. a eme ıca mı üşü 
dır. Bizde İktısat meclisi filisi " e ek cürm"n mahiyet" "tib · ilk evvel Bican Ef. nin girdiğini 

toplanıyor şından yaralamıştır. Kızkulesi açıklarında karaya nl r ' u f" ı ı ~~h- kendisinin dışarda kaldığını, bu 
bu gibi şeylerle zaten meşgul oturan Yunan bımdıralı Dun" 

0 
_ e. ve .mazn.unun ırar etmesı ı. -

İki tarafta hazırlıklarını bltirmlt
lerdir. Yeni eminin intihabından son 
ra divan azalan da tecdit olunacak · Olm kt d Fak t h · · Bankalar konsorsiyomu he - Pr. fı'teko gı'tti' t 1 b h k esnada silahlar atıldığını, Süle-a a ır. a onun arıcın forkya vapuru henüz tahlis e _ una ıne ınaen, mu a emenın 

de, tanınmış iktısat alimlerin- yeti umumiyesi yarın toplana - Beirikalı a'sabiye mütehassı - dı.lememı"stı'r, mevkufen cereyanına ve maz- yman Ef. nin mukabele ediyo- tır. 
"' di b • d - ını kendı"sı·nı·n Emin intihabııu müteakip Darülfll den teşekkül eden bir diğer he- caktır. ııı M. Titeka dün Teofil Gotye • nun hakkında tevkif müzekkere ruz ye agır ıg ' nun merasim salonunda saat on ~ 

Yeti, memlekete nafi olması do- Bu içtimada ayın iptidasın - vapuru ile memleketine müte - Darülfünun mezunlarına si kesilmesine karar verildi.Maz orada devriye vazifesile bulun- te heyeti ilmiye 9erefinc tedrisata 
layısile memnuniyetle karşıla- dan şimdiye kadar yapılan kam veccihen hareket etmittir. Fakülte talim taburu kuman nun hemen orada tevkif edilerek duğunu, Cemalin evine girilece baflarunaaı mUnaaebetile Avrupade 
ınak icap eder. biyo işleri ve vaziyet tetkik o- danlığından: tevkifhaneye sevkedildi. Muha- ğini kendisine telefonla haber oldufu gibi bir çafı ziyafeti verilecek 

Her memlekette iktısadi me- lunacaktır. Bugu••JJ Darülfünun ve buna muadil kemeye 30 teşrinievvel perşem- verdiklerini söyledi. tir. Ziyafete tekın ı fakülteler mtl -
K b. f. J · derrialeril• ecaaeı ve dltçi mektepleri 

:O:eleleri ilmi bir surette tetkik am ıyo ıate n yüksek mektepler mezunlarile be günü devam edilecektir. ı Süleyman Ef. isticvabında muallimleri .,,. müderris muavinleri 
eden cemiyetler vardır. Dün Borsada İngı"liz lirası Nı d lise ve muadili mektep mezun- Ziya ve Halis B. lerin kendisi eve geldiği zaman Bi- davetlidirler. 

B k·kı ~reler e reglnlzl Ef · k · · · · ı-.;.---.,.;-.. ____ _ 
u tet ı er, tamamen bita- 1030da açılmış ve hiç temevvtiç lannm Fakülte talim taburwıa muhakemesi can . nın ço tan ıçerı gırmış 

rafane ve İlmen mu~ı şekil olmadan kaparımı§tır. Liret2,02 verecekttinlz ? kayıt muamelesi 1-10-930 tari- . .. .. .. . bulunduğunu, polisin şekline 
!erdedir." den, du··yunu muvahhade 106,50 hinden bu ayın sonuna kadar ~evkıfh~~ .. ?1ud~ Zıya, göre silah atabileceğini söyle-Bugün şu mahallelerde intiha - h d ru Halıs Be l 

Nurullah Esat B. de fikirle- dan muamele görmüştür. bit devam edecektir. devam edecek ve 1-11-930 tari- ~ısane mu u Yer dikten sonra dedi ki: 
rini şöyle söylüyor;' B l · 1 · t Eminönü: Alemdar, Binbirdi- hinden itibaren de tedrisata baş le diğer hapisane ve tevkifha - B takanın aşayişin 

-Böyle bir birlikten bahsede u garıstan a tıcare rek, Sultanahmet, Can kurtaran, ne memurlarının muhakemesi - e~ 0 mm · 
!anacaktır. Bu maksatla mezun d ed'ld' S d' den mes uldüm. Benı, Cemal ef. 

rek beni de davet ettiler. Mem- muahedesi İshak pa,a, Küçükayasofya., Mol- Efendiler irin son kurs oldugun· ne evam 1 ı. ergar ıyan · · - B"can Ef d' 
la fcnari. "' ve gardiyanlar şahit sıfatile din nın evı~e çagıran 1 • • ır. nuııiyctle karşıladım. İktısat Bulgaristan hükfimetile ara- F "h dan kaydolmak istiyenlerin Be- Ben s"lahı atan Cemaldır zannet 

birlig- i, münhasıran akademı"k ab ' Davutpaıa, Çakırağa, Ka lendi ve muhakeme diğer şahit .. 1 . . • 
mızdaki ticaret muahedesinin sap İlyas, Cerrahpaşa, Ged hatun. yazıtta Fakülte Talim Taburu lb. · · mıştım İşıtıyorduk kı bu Ce .tetkikatla ve asar telif ve tercu·· _ • !erin ce ı ıçın başka bir güne : . ' . _ -tatbikine baılanmıştır. Yeni mu Beyoflu : Fındıklı, Ömeravnl , kumandanlığına aşağıdaki vesi kaldı. mal, Bıcan Ef. nın odasına sılah 

llıesile iştigal edecektir. İşittiği ahede mucibince Bulgar hükft- Kdıcali, Kllrt Elhaç Haun Ef. kalarla birlikte gelmeleri ilan tmıt 
llıe göre, birlik yakında bir mec- meti, memleketimiz balıklanna Sarıyer: Kemerburgaz. Pirinççi, olunur: fazlı B. vali mi oluyor? a - Eğer kabadayı isen in aşa-
ıııua nesredecektir. Mecmuanın asgari tarife tatbik edecektir. A- İhsaniye, Çiftalan. Odayeri, Akpı a - Mezun olduğu mektep İstanbul Vali muavini Fazlı ğı! diye bağırmıs, Cemale silih 
ısrni "Ekonomi ve Finans'' ola- nar. Ağaçlı, Kıaır mandıra d" 1 ddak 
cakt yni zamanda balmumuda müsa- Beykoz: Koçollu, Ömeli, Sıra- ıp oması veya musa sure- B. in başka bir vilayet valiliği- atmışsın: 

;· it tarifeye tabi olacaktır. pınar, Hüseyinli. Kılıçlı, ti, ne tayin edilerek yerine Dahili- - Estagfurulah ... ben asa-
<liu t ecmua~ah •. memleh~be~ iktısa I Bu muahede mucibince Bul- Oıküdar: Dudullu. Çekme köy, b - Sıhhat raporu, ye vekaleti vilayetler umumt ida Jetimle iftihar ederim. 
t Ja ı en sa a ı7et sa 1 1 ze_vat garistandan gelen ağaç kömürü Küçükbakkal c - Hüsnü hal evrakı (Polis- resi müdürü Sabri B. in getiri- Bican Ef. vak'ayı şöyle an-
_ar.~lından tahlıl olunacak, ıktı-Jve kaşkaval peyniri gümrükleri Bakırköy: Yeşilköy çe tasdikli. leceği şayiaaln hakkında vil~- !attı: 
'ac .. dertler, en. vakıf kalemler ımizde asgari tarifeye tabi ola- Kadıköy: Suadiye. Sahrayıccdit, n - Nüfus tezkeresi, yet ademi malftmat beyan etmek "-Gece saat on bir .. karako-
taıuınclan tesnh olunacaktır. caktır _2?ztepe. Tuğlacı, Zühtüpaıa k - 4 fotograf ' tedir. Ja İımıet H. isminde bir kaihnı 

Cemalin vuracağı hakkında bir 
ihbar vaki oldu. Derhal eve git· 
tik. Yukarıya çıktık. Cemal don 
gömlekle idi.Cemal, bana "Kuı 
bağalı muavini Süleyman Ef. 
den korkuyorum!" dedi. Bu ~ı- • 
r~da arkadan llilih atıldı. Cemal 
silah atıldığı zaman karyolanın 
altında idi. Bican Ef. kurşunla· 
rın kısmen Süleyman Ef.kısınen 
de Kazım Ef. tarafından kendi
sinin omzu üzerinden ve bacak
ları arasından atıldğını, kendi
sinin tek kurşun bile atmadıgı
nı iddia etti. 

Bundan sonra maznunlara 
daha bazı şeyler soularak mu
hakeme şahitlerin celbi için dİ
_ger bir günr kalrlı. 
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hrın umdesl "Milliyet" tir. 

7 TEŞRİNİEVEL 1930 Cemiyeti Akvam hey'eti umu sındaki iktrsadi bağları daha sı· asri sebep budur. Gerçi bir ta· 
miyesi geçen hafta içtimaları· kı bir surette bağlıyacak mahi- kını siyasi entrikalar da işe ka

JDAREHANE - 4 ' a -.ıeıi na nihayet v,erdi. Bu se-Aeki İÇ· yettedir. Gerçi İngiliz gazete- rışmrştır. Fakat nihayet bunlar 
o: 100 Telgraf adresi: Milliyet, ı.. tima devresi esnasında hiç bir ci kraiları tarafından teklif edi- kabine tebeddülüne takaddüm 
ınbul. 

Telefon numaraları: 

İstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

1 aylığı 

) " 
~ ,, 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuruş 

750 n 1400 ,, 
1400 " 2100 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıı;eçen nüshalar 10 ku;:;;f 

tr, Gazete ve matbaaya ait itlet" 
in müdiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz ilinların meı'uliyetini 

,bul ehnez. 

netice elde edilemediğini ve bu len imperatorluk arasında ser- eden ani sebeplerdir. Maniu ka 
nun sebeplerini geçen haftaki best ticaret fikri suya düşmüş- binesinin sukutunu kralın da il
icmalde izah etmiştik. Şimdi 1 

tür. Fakat buna mukabil Kana- ti zam ettiği anlaşılmaktadır. 
Avrupa diplomasisi bu muvaf· da tarafından çok mühim ve da Karo!, liberallerin de dahil ol
fakıyetsizliğin aksülamelini his ha ameli bir teklif yapılmıştır. duğ u ıbir koalisyon kabinesi teş 
setmeğe başlamıştır. Bu aksü- Diğer dominyonlar tarafından kilini iltizam etmiş fakat eski 
lamel İngilterede, Fransada, da kabul edilen bu teklife gö- başvekil muvafakat etmeyince, 
Almanyada, İtalyada hülasa re, İngiltere, Kanada buğdayı- iktidardan çekilmesini iltizam 
Awupamn her memleketinde na ve zirai mahsulatına güm- etmiştir. 
bariz bir surette hissedilmek- rük tarifesinde bir tercih mua- yeni Romen kabinesini de 
tedir. Bugünkü Avrupa diplo- melesi yapacak olursa, Kanada köylü fırkası teşkil etmiştir. 
masisinin aldığı istikamet, Lo- da bilmukabeleİnkiliz eşyasına Ba§vekalet ve Hariciye nezare
karno zamanındaki istikamet- diğer milletlerin eşyasından tine geçen Müsyü Mironescu, 
ten farklıdır. Devletler, beyne!- farklı olarak yüzde on nisbetin kabinede dört l'!ezareti değiştir 
milel teşkilatlar, ve beynelmi- de bir tercih muamelesi ·yapa- nıiş altısını ipka etmiştir. Fa
lel tesanüt ile sulh temini fik- caktır. Yani mesela İngiliz ma-

--------------. rinden tedricen ayrılmaktadır- mİılatı sınaiyesi, Amerikanın kat yeni kabinenin de muvak-
Bugü n kü hava lar. Her devlet kendi selameti- mamulatından yüzde on daha kat bir kabine olduğu tahmin 

• Dün en çok hararer 21 en ız 

• 1 16 derece idi. Bugün ruzgar poyraz 
n esecek havı bulutlu olacaktır. 

edılmektedir. Kral, koalisyon 
ni, kendi iktısadi ve mali mese- az gümrük verecektir. Eğer ka-
lelerini kendi tedbirlerile hal- bul edilecek olursa, bu bütün kabinesi teşkilinden vazgeçıTte

miştir. Kıştan sonra şimdi Lon 
letmeğe çalışmaktadır. cihan iktısadiyatına mühim te- . .. .. 

ıa 

l. Gelirgelmez! 

Fransada bu aksülamel her sirler yapacak bir tedbirdir ;şim d~a sefar~tınde _bulun';ill Musyu 
memleketten daha kuvvetli gö- diye kadar gevşek rabıtalarla ~ıtulescu nun .. rıy.as~tı altında 
rünüyor. Bu, şimdi Briand'a bağlı bir siyasi teşekkül olan lı~erallerle k~ylu ~ırkasında~ 
karşı bir cereyan şeklinde de İngiliz imperatorluğunun, sıkı, mu~eşek~ı~ bır. ko<ı:lısyon kabı
nazara çarpmaktadır. Alman in bağlarla bağlr bir iktısadi teşek nesı teşkı~ıne şımdıden muhak
tihabatının neticesi, Cenevre- kül olması için atılmış en mü- kak nazarıle bakılıyor. 
deki muvaffakıyetsizlik, İtalya him adımdır. Romanyadaki buhranın diğer 

Hani Mabmutpatada seyyar satıcı· 
(ı ile bahri tahdidi teslihat mü- * * * bi~ şayanı dikkat cephesi de 
tı .r: zakerelerinin akim kalması, bü- Garbi Avrupa devletleri, ken- Romany.a siyasiyatma kral gi-- Gelir ıı;elmez tutuyor .• 
e J 1 1 tün bunlar, Briand'ın vaziyetini di meselelerini kendi ted . bi yeni ıbir amilin karışmasıdır. Biz de öyle olduk. Daba stanb a 
ıa ! ,ak basar basmaz bir takım aziz a- sarsmıştır. Fr~nsad.a Briand ta birlerile halletmeğe çalı • Karol dört ay evvel, yani avde-

ibba nara atarak kaqımıza çıktılar. rafından temsıl edılen. sulh ve şırken, Balkan devletlerinin de tinden mukaddem, hükumdar -
1 arniyet, milliyet, millet, hezimet, müsalemet ve beynelmılel tesa- ayni yolu takip etmeleri tabii !ık makamı tabiatile bir rol oy-
rıı 1 , daha bir sürü arapça mastardan nüt siyasetine karşı cereyan telakki edilmelidir. Atinada namamakta idi. Karolun baba -
eı ,ürekkep bir çiçek demetini elimi>;e baş göstermiştir. Bu vaziyette toplanan Balkan konferansın- sından farklı olarak siyasatta 
la 1 ındular. Bütün seyahatlerde bu şe- Briand'ın daha uzun müddet dan geçen hafta bir nebze bah- faal bir rol oynamak istediği an 

~de t8fyi ve istikbal yapddığmı bit- iktidarda kalamıyacağı tahmin setmiştik. Hafta arası müzake- laşrlmaktadır. 18 

u: >erübe bildiğim için aldmnamak is- ~di~ebilir. Poin_c.arC'nin tekr?~ releri takip ettik. MemnUI).iyet * * * 
ıu.a ı yorum amma artık bu an'anenin ıktıdara gelecegınden bahsedılı le görüyoruz ki Atinada mü- Brezilyadaki ihtilal, cenubi 

,&naoız ve iptidai bir şekil arzetnıek yor. ı:atta, Başvekil Tardieu i- zakerat samimi~et havası için- Amerikada üç ay içinde çıkan 
tı 'ı , oldupnu da söylemek istiyorum. le Poıncare arasında temaslar de cereyan etmiştir. Konferan- beşinci ihtilaldir Bu Brezilya 
ni ünldl bu ıuna benzer .. Bir iısiz Er- başladığı bildirilmektedir. Po- sın ehemmiyeti bu müzakerat ihtilali, evvelce, Bolivya'daki 

ıeni bir Arnavut mahallebiciye ra • incare, ya Başvekil, yahut ta neticesi verilen 
1 

kararlarda de~ dar.bei hükfunet\en ve Peru ve 
•zanda karagöz oynabnak için tek- Hariciye Nazırı sıfatile tekrar ğildir. Çünkü bu kararlar ne de Arjantindeki hadiselerdım çok 
fte bulunmUf .. Gecede dört mecidi- iktidara gelece~ olursa, artık olsa, şimdilik birer temenni ma mühimdir. Bu ilııtilalin de se
oye pazarlık etmiıler. ilk gece hiç St_rezemann, Brıan?; Chamber hiyetindedir. Kendi siyasi ve ik bebi, ziraatin geçirdiği buhran' 
r ıey bilmiyen ve karagöz oynat • lam zamaz.ırna kat 1 o~aı;a~ ve- tısadi ihtilaflarını, kendi arala- dır. Fazla ist~sal-.yüzünden zi
,aktan aciz olan Ermeni iyi bir d~ etme~ ıcap edecektır. Fılh.a: rında halledebilecekleri hak- raat memleketleri olan bu cenu 

e: 
rıi 

'Ü 
I. 
·il 
la ı nagözcü tutmuı ve balk pek mem- ~ık~. bu ~~ d~v~et. adamın~ b~n kındaki kanaattir. Bu, şimdiye bi Amerika memleketlerinde 

on olmuı, erteol aktam bunun hızi- ol~u~, .~ıg~r~. ıktıd~Td~n _ç~kıl- kadar Balkan devletlerine na- de mahsul para •etmemektedir. 
dükkan dolmuı amma karagözü mış, ~~un~us~ de ~ımd,ı ı~?ar- sip. olmuş bir mazhariyet değil Cenubi Amerikanın her mem

nneni oynatbğmdan kimoe gillme. ~an d~ş~u~tu.r. Brıand ın ı.tıbar di. Balkanlar, bir asırdanberi Ieketinde hoşnutsuzluk vardır. 
it ve ramazanın altı yedioine doğnı c:ı.an duşup ıktıdardan ~eki~me- büyük devletlerin baziçesi vazi- Brezilyada geçenlerde intiha-
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ikkan bom bot kalmıf. Arnavut sı, yalnız Fransız kabınesınde yetinde idiler Şu veya bu bü- b 1 B · t'h b 
b. b dd'"l • .. · .. at yapı mrştır. u ın ı a atın 

nneniye hallan neden gelmediğini ır te e u manasını tazam- yuk devlet şu ve bu Balkan hu- · · · d'k" R · · ·· h 
mun etmez. Bunun Avrupa dip kumh etinı· d'ama taşı gı"bı' ı"len' su" ıWıetıc.esı, şımL ı. ı efısıcdum ·1ur 

orduğu zaman ıu cevabı almış: 
1 

. . k . d d aşıngton uıs taTa ın an 1 e-
- Dram oynayorum da ondan! homdası~ı ndo htaı naza~ı.r:b~n ~- rerek ve geri çekerek hasis me- ri sürülen namzet Pr~stes ka-
Sekizlnci gece bo§ dükkan önünde a erın, a a şumu u 1 ır ma- nafiinin teminine vasıta olarak 

d B l ·1 1 ·· • zanmıştır. :a. rmeninin karagöz oyunu bitip te nası var ır: eyne mı e muna kullanırdı. Garbı Avrupa dev- . . 
ıı elusul karagöz: sebatın idare ve tanziminde es- !etleri, harbi umumidenberi en . . F~kat bır kısım hal~ yem Re 
iı _ Yıktım perdeyi eyledim viran, ki usuller yerine yeni usullerin ziyade ayrı gayeler takip ettik ısıcu~huru tarı:ımamaga k~rar · ı ırayım sahibine haber vereyim! de ikame edileceği anlaşılmakta- leri bir sırada Balkan milletleri verınışler v,e ısyan bayragını 

ği zaman Arnavut dayanamamıı ve dır. nin bir arada toplanışı tarihin çekmişlerdir. Eski Reisicüm-
ıyri ihtiyari: . * * * garip cilvelerinden biridir. hur henüz iş başındadır. Ve ka-
- Yık ,be Allah bellını versin! İngiltere Avrupadan ayrıl- * * * nunen daha bir ay Reisicümhur 

ri er gün dram her gün dram, zaten makta ve siyasi iktısadi mese- Denilebilir ki Romanyada luk vazifesini ifa edecektir. Fa-
iı afoldum!. lelerini imperatorluk camiası- buğday bir hükfunet devirdi. kat ihtilalciler daha bir ay bek 
~ı il Bizde de her spor seyahatinden nın çerçevesi içinde halletmeğe Brezilyada da kahve bir ihtilal lemiyerek, intihabatın neticesi 
, •nra bir dram oynanması işin tadını daha ziyade ehemmiyet ver- çıkardı. Çünkü her iki siyasi anlaşılır anlaşılmaz harekete 
a 

1 
ıçırmaktadır. mektedir. Bir müddettir Lon- hadiseninde hakiki avamilini ik geçmeğe karar vermişlerdir. 

u 1 FELEK drada toplanan imperatorluk trsadi buhranda aramak lazım- Prestes'in bir ay sonra Reisi-
ıl 1 M A M konferansı ve yakında toplana- dır. cümhur makamına geçip geç-

i A cak olan Hindistan kongresi bu Romanyada köylü hükumeti miyeceği tabii ihtilalin netice-
faaliyet cümlesindendir. iktidar mevkiine büyük vaitler sine bağlıdır. 

D H Ş NASI İmperatorluk konferansında, le gelmişti.Aradan iki sene geç Hergün gelen telgraflar, Ere-
r. . 1 hafta arası mühim meselelere tiği ve iki muvaffakıyetli ziraat zilya isyanının, ihtilalcilerin le 

ir 

yavrunuzun en sıhhi temas edilmiştir. Mi,izakeratm mahsulü idrak edildiği halde hine olarak inkişaf ettiğini bil
aldığı cereyan, İngiliz impera- ikusadi vaziyet düzelemedi. drmektedir. 

gıdasıdır. torluğunun muhtelif azası ara- Maniu kabinesinin değişmesine A. Ş. 

Tiyatro hayatı 

Cin 
Bu sene zabıta piyesle
rıne fazla hir inhimak 

gösteriliyor 
Amerikah tiyatro muharrirlerin .. 

den Armstrong'un bir hikayeden pi-
Asıl 

. . • 
mucrım olan k. d" ? ım ı ... 

yse haline çevirdiği "Cin,, Amerika İkisi de muhabbetlerini para 1 yerine gitmişlerdi. Orada biı 
da sinema ve tiyatro aleminde bir 
halk zümresinin çok rağbet göster- il~ satan kadınlardand.ı.Okadar a?amın bakır saçlı ka?~':11. ke~· 
diği zabıta oyunlarmdna biridir. Bu kı fazla para veren bır erkek! dı masasına davet ettıgını gor 
eserin kahramanı gayet maharetli gördükleri zaman birbirlerile dil.Kadının aşıkı ibunda bir beis 
bir kasa hırsızıdır ki, kendi .şeytane- kavga ederler sanki birbirlerini görmediği· için onun bu daveti 
ti ve arkad~şlarının sadakcW saye · öldürecek gibi olurlardı. kabul etmesine razı olmuştu. 
sinde yaptıgı sayısız mahıran~ kasa/ . . . .. . ...... K 
soygunlarından ele geçmeksizın, hat Bırısı esmer guzelı, obur..ı adın bir iki saat bu . adamın 
ta serrişte bile vermeksiz~n "'Y.rıhp bakır rengi saçlarile hususi bir yanında kaldı, dans~~tı ve son· 
çıkmıştır. Bu hırsızdan ılk şuphe, güzelliği olan bir kadındı. Ara- ra tekrar buluşmak uz;ere ayrı1 
~endisinin trende b.ir g~nç kızın. ~0: da .. bir rekabet olmadığı zaman- d~. Ka~m ~ittikten az sonra id' 
gazına sarılan şerıklerınden bırıru 1 b" b- . 1 ·ı k · • kı demınkı adam· 
trenden atarak kızı kurtarması üze - ar ır ır en e ÇO samımı ya- .. .. ~ .. yüzü" • 
rine başlıyor. Maruf bir hafiye b.u işi şarla:rdı. Bunları vakit vakit eğ- _ .. - Am~, yuzugum yıok 
meydana çıkarmağa ve "Cin,,i cürmü lendiren bir delikanlı vardı. .gum kayboldu! . 
meşhut halinde yakalamağa ahdedi • Bir tesadüfle tanışmışlar, Diye bağrrmağa başladı. Her 
yor. sonra bu iyi dans eden, bazen taraf arandı. Herkes merakla 

Beri tarafta ku~tardığı kızın cazibe t 1 dı F k h ·· b" 
1 Para sarfetmekten ,.,ekinmeyen op an · a at ırsızr goren, ı sine yakalanan "Cin" artık namus u 3" 1 k 

bir adam olarak geçmişi gömmek ve delikanlı ile alıpaplıkları baş- en yo tu. 
bu kıza Jiiyık olmak hevesine düş - Jıyalı çok olmamıştı ki her iki .. Esmer güzeli kadın bu arada 
müştür. Kızın hemen hemen nişan_lr kadın bu genç erkeğe aşık ol- yuksek sesle : 
sı sayılan ~efi~ amcazadesmın bır sır duklarını farkettiler. Bu genç - Ben, dedi, bazı şeyler bili-
kab "Cın,,ı şuphe altında bırakarak 

1 
• • • 

kızla aralarnıdaki kalbi alfikayı açığ, adam ıstese bu kadınların ıkı- yorum. 
vuruyor. Diğer taraftan büyük de - ' sinden de istifade eder, ikisini l;Ierkes ona döndü. Kadın de-
mir kasa içinde kızın küçük kardeşi de aidatır, onları sever gibi gö vamla: 
nin kapalı kalarak havasızlıktan bo • rünürdü Fakat delikanlı belki - Yüzüğü bir müddet evvel 
ğulı;ıak tehlikesinde kalması. ''.Ci?,,.i de bunl~rın arasında rekabet ve beraber dansettiği kadına sor-
yenıden kasa açmak maharetını gos- · . . mal ı 
termeğe mecbur ediyor. Bu hadisede kıskançlık hıslen . uya.n~ırarak ı ... 
hazır bulunan zabıta memuru istedi bunların kavga edışlerını seyre - Fakat o kadın çıktı gitti. 
ği cürmü meşhudu yakalamakla be • dip gülmek için olacak ki bun- Kadın bu ifadesinde ısrar et 
raber "Cin,.in halini ıslah ettiğine ina !ardan yalnız birini sevdi. Bakır ti. Nihayet polis, müstantik ve 
narak onu se~bes. b~ra.kı_Yor ve .-Ma- saçlı dilberin muhabbetine mu- mahkeme karşısında da ayni 
sallarda oldugu gıbı- ıkı sevgılı de k b l · K' bT lb lk' d · ·· 1 d' K b l .. ·· • ·· 
ıfluratlarına eriyorlar... ·a e e ettı. ım _ı ır e -~ ~ şeyı soy e ı. ay o an yuzugu 

Amerika gibi büyük zenginleri pek genç adamın kalbı başka. turlu bakır saçlı kadın çalmıştı. Ka
çok, zengin aile evlatları arasında olmasına müsait değildi. Iki ka dm tevkif edildi.Fakat her şeyi 
ahlaki tereddi eserleri müellifleri i~- dm arasında bir erkek. .. Bu vazi inkar ediyordu. Göz yaşları dö
yana sevked~cek dereceye varmış ~ı~ yet çok tehlikeli olabilirdi. de- kerek ; 
memleket ıçın uygun ve zevk verıcı ". 1 . ~ .. . . . 
olabilen eserin mutlaka bize de uy- gı mı... - Bu sozlerın hepsı yalandır. 
ması icap etmez. Bu nokta eserin ge Fakat ne delikanlı ne de ba- Bana düşmanlığı vardır.Sevdiği 
rek intiha~ı ve gerek adaptasronu es kır saçlı gü_zel ·bu tehlikeyi dü- adam onu ~e~iyo~ beni sevi-
nasında ~ozden kaç~~ benzıyor. . şürimüyorlardı.. yor. Onun ıçın benı kıskanıyor, 

Filhakika eserdekı tıpler, denebı · .. . . . • . bana düşman oluyor 
lir ki, ekseriyet itibariyle yerli değil- Esmer guzelı kadın hıssttıgı . · 
dlr Bizde bir polis hafiyesi tipi aşıkın karşılıksız kalmasından Nıhayet mahkeme bakır saç 
"Cin,, deki hafiye ll"ibi hasmına aleni m:eyus olarak şiddetli bir kin lı kadının mücrim olduğuna ka 
meydan okumak, tevkif~ i§~n~e cür- duymağa başladı. naat getirdi. kadın rnahkfun o-
mu meşhut bok!emek, hiç gızli dav- A k 'd larak hapse kondu 
ranmamak tarzlarında hareket etmi- Bakır saçlı kadın aşı ım şı · · . 
yeceği gibi hapishanelerimizde de detle seviyor, elinegeçen para- ~radan haf~l~r. g~çtı. Fakat 
mahpusların kadınsızlıktan başka hiç yı onun ·içinsarfetmekte büyük delıkanlı kendısmı vıcdansrzlrk 
şikayet ;decek şeyleri .kalm~ış o~- bir zevk duyduğunu öbürüne la itham ediyor, diğer taraftan 
mak halı yoktur. Kezalık zengınlerı- · .. 1.. d herkes de bir hırsız kadınla ya-
mizin içinde kızımı kurtardı diye ha soy uyor u. d - · · d d ·· 
pishaneden çıkmış ve polisçe kasa Meyus kadın kinini gi:ı:liye- ş~ . ıgı ıçın genç a am anyuz çe 
hırsızlıg"ı ile maznııp. bulunmuş ada. k · t'k m --lmak zamanını vırıyorlardu. Esmer kadın aldı- , 

re ın ı a "' " · 'k d h" b" f 'd ·· ' 
?1.a .koh"rköriln_e .ına1 .nacabk vke kkaskasdını, aramağa başladı. Fakat kendi- gı .. mtdı ~ı;nld'anK ı1çb. ırd aı e g

1
or-

ışını, er şeyıru e ıne ıra aca a ar h~ı.· l k ··kA ve meta muş egı ı. a ın en ge en 
!dil. bı"I e bulunur mu' ne = 1m 0 ara su un b' k d' · · h ·· .. sa ı m m · .. . ır ses en ısını er saat uzu-
lndividualiste sermayedarlık siste- net gosterıyordu. d G l · k k ·· 1 
· · • • h dd · · 1 A . . ... d b" - 1 yor u. ece erı or unç ruya ar 

mını a~amı a e getırmış o an me Bır gece uçu e ır eg ence .. - b l d A rk · 
rikada bu tipler cemi,..,.~ın içi;<de ya- gormege aş a ı. rt yemr-
şıyan fertlerin ;z çok mhbalagalr bl- . . . . yor, içmiyordu. Nihayet daya-
rer timsali olabilir. Fakat memleketi ce piyes arasından on. ~n beşıru ıntı- namadı. Bir sa!bah erkenden is
miz itibariyle ne bu şahıslarda, ne de ha~ mev~iinde 01.'.'n b~~~- temaı--ı:nız tintak dairesine gitti; 
vak'anm kendisinde tabiilikten eser seçıp seçıp te begendıgını alma ım- . 
görü!miyor. Her sözü ve hareketi ile kanma maliktir. Bu imkiind~n hak · - B_en ya~ancı bır kı_zıı;ı dedi 
oradaki cemiyetin oradaki seyircilere kiyle istifade etmek ve şeh_rın husu- tanıdrgım •bır kadına ıftıra et
malllm karakterini istihfaf eden bir si himayesine , nıazh~r ~yatrola~~ tim. Yüzüğü o çalmamıştır. 
çok parçalar var ki, burada bizim se en. yakı~-JD san at nefıse!erme e~ bu- Çaldığım ben görmedim. Söyle 
yirciye yersiz ve manasız görünü yuk kıymet vermek daha münasıp o- d'kl • h l d • ·· 1 d ı erım ep ya an ır. 
yor. Hırsızı namuslulandıran qk sah !ur mut<\ easın ayız · " .. . 
neleri o kadar kısa, 0 kadar ruhsus "Cin,,in temsili, eserin cereyan ve Mahkeme mufterı,, kadın 
geçiyor ki, bunun zevkına varmağa eşhasmdaki nevakısa rağmen olduk hakkında ceza verdi. Şimdiye 
adeta vakit kalmıyor. ça canlı old~- Hele.Haz~m v~. ~asli kadar "masum,, olarak hapiste 

İngiliz ve Amerikan temaşasının Rıza Beylerın. t7msıl ettı~er~ 1~1 yar bulunan kadın hemen tahliye e 
epice kesretli cephesini te•kil eden dımcı lnrsız tıpı çok cazıbehydı. Şa- d"ld" 

' . H r d H 1 1 H"" • ı ı. · 
zabıta piyeslerine bizim ihtiyacım.. zKıye v

1
e Ea ~ e B ~nğımBa~ a t ~se~ın Hayatın ne garip halleri var 

var mıdır ve halk bunları çok mu ema , mın e ı , e za ey er 
sever? İş~e halli 13zmı olan nokta bu de rollerini tatlı ve tabii şekilde ba- hapisten çıkan kadın derhal 
dur. şa çıkardılar. Dekorlar çok güzel, zi buluştuğu aşıkına şunları söylü 

Geçen makalemizde de arzetmiş . ya. tertibatı pek işlekti. Bütün bu v~ yordu: 
tik; eserlerle dolc\p taşan fakat o ka saıtle oynanan oyunun ruhundaki G b' "b" . . l b l 

' 1 Irk ·· ·· d t b'r uvaffakı - ene ırı ırımız e u uş-dar eser bile ihtiyacını örtmiyen cı ız. yuzun en a~ ı. m .. . ...... 
Fransız tiyatrosu ecnebi piyeslerden y~t ıhr~.z .. edemem_esı haJr:ikaten tees- tuk. Y_~zu,_gu çalan benden ?aşka 
de istianeye lüzum görebi.'ir. Fakat surle gorulecek bır şeydır. sı degıldır. Onu sana hedıye e- . 
biricik tiyatrosu için yüzlerce, binler l NECMi deceğim ... ! 

"Milligtl-;:ın lde-bi 10maı11 :95 ğe gayret edeceğim! Dedi. -ği halde-Selma, bililtizam otur- - Rasih, Beimadan kaçıyor. doğdu. Vak'alarda, tesadüfler- - Şahsa, san'atkara, esere 
al 

bı 
1 

11 

.. 

Hürrem Hakkı, gözlerini kır 
ı.ştıra kırpıştıra baktı: 

- Bir gayri tabiilik mi var-
ı? 
- Zannederim. 
- Ben, pek farkına varma-

ı•n. Ne gibi? 

- Sonra da Rasih'e benden 
azla dikkat ettiğini söyler, id
_ia edersin. 

- Sen de beni ithama vesile 
rryorsun ya! Bugün Rasih, ev 
.e mi idi? Sabahleyin kalkar 
:alkmaz İstanbula gönderdik. 
,itmesi ile gelmesi bir oldu. 

- Sonra? 
-' Bir arkadaşı çağırdı, oraya 

;itti. 

Nevres Vacit, ağır, itiraz ka- mak istiyordu. Kaç kere; Rasih Hem de romanın verileceği de, hep bir münasebet arıyor ve göre ... 
bul etmiyen bir ses~ Hürrem Bey şimdi belki gelir! Dedi. gün! Ferhunde de ayni günde buluyorum. Fazilet Hanım, kurnaz bir gii 
Hakkının devamına mani ol- Bunu nasıl izah edebiliriz? karşılaşmalarını istemiyor. Bu- Hürrem Hakkı, cevap verme lüşle sıçradı: 
du: Hürrem Hakkı da dü~inme- nu neye hamledersin? Tesadü- di. Nevres Vacit, mırıldanır gi- - Anladım ... Ah, ne incesi-

- Rasih'in buradaki arkadaş ğe başlamıştı. Fakat onun dü- fe mi? bi söyleniyordu: niz, beyefendi. Bu eserinizin 
!arım sen, biliyorsun. Hepsi su şündükleri, Nevres Vacidin dü Nevres Vacit, kuru kuru gül- - Bak, hala gelmedi. Bu vak kısmen, kendinize ait olmadığı 
dan ahbaplar. İçlerinde, böyle şündüklerinden daha farklı, dü: te kadar ne yapar? Fazilet Ha m ihsas ediyorsunuz. 
sözünden çıkamıyacağı, dave • şüpheleri onunkilerden daha - Ben, mevsimsiz, manasız nrmdan da mı kaçıyor? Ona da Hürrem Hakkı, Kamil Bey
tini tehir edemiyeceği kadar müsbet, daha kuvvetli ipi. Ra- tesadüflerden hoşlanmam. Te- mı görünmek istemiyor. le bir köşeye çekilmiş yavaş soo 

.4ıalımut Yesari sıkı fıkı arkadaşı var mı? .. Hiç sih Nevres'in Ferhundeye olan sadüfler, vak'aları doğurduğu\ - Neler düşünüyorsun, Nev- le konuşuyorlardı, birden alaka 
- Sen, bunu tabii mi görü- ağzını açma ... Tezkereyi Emi- zafr, ateş gibi etrafını sarıp yak kadar, vak'alar da tesadüfler ' res? dar oldu: 

yorsun? Belma, bilhassa Fer- 1ne getirdi. Bu, mürettep bir mış mı idi? doğururlar. - Düşündürtüyorlar!.. - Fakat derhal keşfetmek 
hunde, onun misafiri sayılırlar. ' plan ... Evet, tamamile nfüret- Hürrem Hakkı, Belmaya daı - Ne demek istiyorsun? . . . . . . . . . • için insanın sizin gibi keskin 
Neye savuşup gitti? \tep... Ferhundeye de bakmış, kitapla - Fazilet Hanımın, ziyareti! Fazilet Hanım, oturduğu kol zekası olmalı, hanımefendi. 
. -:- ~ugün, onlar, senin misa- . - Sen,. ne gibi bir plan ta- rı .. a~~rken yüzlerinde belir.en e~ nen~ buy~ruluyor?. Merak mı? tuğu Nevres Vacide yaklaştır- Genç kadın, kinaye ile bak-

fırındıler. j savvur edıyorsun? kuçuk, en uçucu heyecan ı~lerı- Tebrık mı? Tevecciıh mü? llti- mıştı: tı: 
- Hayır ... Müdafaa etme. - Bilmiyorum ... Yalnız, Ra ni bile gözden kaçırmamıştı. fat mı?.Bugünkü tesadüfle, bu- - Müdahene zannetmeyin, - İğnelemeseniz, olmaz, 

Ona arka çıkmam istemiyo-' sih'in h:;ıreketini manalı bulu- Belma, sevinç içinde idi. Elle- nu da alakadar .görüyorum. üstat ... Eseriniz bir harika, bir Hürrem beyefendi. 
rum. Bilakis, seninle iberaberı' yorum. Belma, sorduğu zaman ri, dudakları titriyordu. Fakat Hizmetçi kızı çağırıp sordu: . şah eser ... O kadar canlı tas- - Hakikati itiraf, iğnelemek 
düşünelim. Bu meseleye, Jüzu- verecek cevap bulamadık. Ferhundenin de gözlerinin içi - Kjiçük Bey, daha gelmedi 1 vir ediyorsunuz ki. . . midir efendim? 
mundan fazla ehemmiyet veri-~ Hürrem Hakkı, elile alnına pırıl pırıl gülüyordu. mi? N,evres Vacit, dudaklarında Nevres Vacit, Fazilet Hanı· 
yorum. Rasih, niçin, neye kaç- 1vurdu: Hürrem Hakkı;Ferhundenin - Hayır, beyefendi. nazik tebessümile dinliyordu: ma soruyordu: 
tr? \ - Ferhunde sormadı! çaya geleceğini bile ummamış- - Pek ala! - Bu, sizin noktai nazarınız, _ "Bahçemde bir gül açtı!, 
Hürı:em Hakkı, kardeşinin ne - Ona da dikkat ettim. tı. Onun gülüşüne, sevinişine Emine, çıkınca Hürrem Hak-

1 

hanımefendi... Şahsıma olan Kısmen kimin eseri, Hanıme· 
fikirle ve hangi nokta üzerinde! - Ferhundeyi de mi müşte- mana vermek müşküldti. kı ayağa kalktı: iltifatınız, teveccühünüz! fendi? 
ısrar ettiğini, neler düşündüğü- rek sanıyorsun? Nevres Vacit, başını eğmiş, - Şüphelerinde biraz ileri ı Genç kadın, şiddetle başını 
nü pek kuvvetle kestiremiyor _ 1 - Zannetmekliğim, şüphe- dimağındaki ihtimalleri, şüp- gidiyorsun, Nevres! ı salladı: 
du: ! ıenmekliğim için bir sebep yok heleri birer birer sayıp dökü- Hayır ... Sinirli değilim, - Bir san'atkarrn şahsı ile 

- Bir tezkere aldı; yetişme-. ki ... Ferhunde. gidelim! DPni- vor. anlatılordu · ' 

Fazilet Hanım, 
kırıta kırıta güldü: 

omuzların 
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Paramunt artistleriııde11 Stanley Smltt 

Bu hafta 
Bu hafta Melek ve Elhamra 

sinemaları Paramunt şirketinin 
büyük eserlerinden biri olup 
maruf Fransız artisti Maurice 
Chevalier (Moris Şövalye) ta-
rafından oynanmış olan 1 

Aşk resmi geçidi ı 
Filmini ayni zamanda göste-

recektir. f 
Maurice Chevalier (Moris ! 

Şövalye) yi hep tanırsınız ... Ge- , 
çen sene perde de ilk sözlüsünü f 
"Parisli şarkıcı" ismi altında 
gördüğümüz bu maruf Fransız 
artisti, 1928 de Paramunt film 
şirketi tarafından angaje edil
miş ve uzun vadeli bir kuntratla 
bağlanmıştı. Maurice o zaman
danberi muttasıl çevirmektedir. 
"Parisli şarkıcı" filminden son 
ra çevirdiği "Aşk resmi gecidi" 
Pariste aylarca ve günde 8-9 
seans yapan 3000 kişilik Para
munt salonunda gösterildiği hal 
de, halk bilet almak için daha 
sabahtan sinema kapısında sıra 
tutmaktadırlar. 
"Aşk resmi geçidi" nde Mau

rice'e refakat eden Jeonette Mac 
Donald fevkalade şuh bir artist 
tir. 

Filmin esası bir operet oldu
ğu için mevzuundaki garabeti 
nazarı dikkate almak doğru de 
ğildir. Bütün operetlerde mevzu 
daima gariptir. 

Bu filmin en kuvvetli diğer 
bir ciheti de musiki kısmI8m 
çok güzel ve mahirane olmasın
dadır. Dekor itibarile çok zen
gin ve tertip itibarile de dünya
nın en büyük rejisörlerinden Lu 
bitsch'in en güzel eserlerinden
dir. 

Opera sineması ise bu hafta: 

İki kalp birleıince 
isminde almanc-a sözlü ve şarkı-

J 

! 

Sevimli artist, Klara Bav 

: ] ::~~~~~::~?.~~~~~'F~~~.~~~~~!~~~ki "dedik~~~ı~~~L S~~:!~~~:~~5i:~~-
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....,,.....,.....,......,.... .... ,,_.....,~...., ........................ _______ ••-•-•-•+ı.__., u u uııı--. 

( Gfl()6n haftadan mabat) mış _ olan Ramon Novarro bir masından ileri gelmiştir. Maa - min mevzuu: bi\ıeoperet heyetin
Diğer bir rivayete nazaran me manastıra çekilmek niyetinde i mafih kendisi "Tahayyül etti - de çalışan artisllerin aşkını hi-

Douglas F airbanksı Malek Fransızca filn1 Vazii sahnelikte 

. ğim kadını bulursam evlenece - kaye eder . 

.ıeniy.etten v~ sinemadan bık - miş. Bu rivayet hala bekar ol- ğ·im,, demiştir. Tahayyül ettiği 
nasıl soydular yapacak ediyor mu? 

kadın hakkında şunları söyle -
miştir; 

" Hayalimde yaşıyan tip bir 
tane değildir. Size onun sarışın 
ve ya esmer uzun - ve ya kısa 
boylu olduğunu söyliyemem . 
Bilirsiniz ki, insan hayalinde 
beğendiği kadını yaşatır. Esa -
sen şimdilik bununla meşgul o
lacak vaktim yok. Sinemada 
çok meşgulüm. Geceleri bile 
ertesi gün söyliyeceğim sözleri 
ylm. Bugün sarışın ve mavi göz 

* * * 
İki aydanberi tamir edilmek 

te olan ve V estern sesli makine
sile techiz edilmiş bulunan "Ma 
jik" sineması ayın 19 uncu gü
nü Alman mamulatından olup 
meşhur Rus artisti İvan Moju
kin tarafından çevrilmiş olan 

İvonne Vallee ile veda etmek Buster Keaton bu defaki Pa
için geceyi Maurice Chevlier ris ziyaretinde kendi filmlerini 
nin evinde geçi·rdikten svra er sair lisanlarla çevirebileceğini 
tesi günü N~v Yarka ve oradan söylemekte ezcümle: 
da Fransaya gideceği için) 
Douglas ve Mary Saınia-Mani "Filhakika bu çok zahmetli 
cadaki villalarına dönmüşler. bir şey olacak fakat en büyük 
Mary yatır,•ş Douglasta yatma temennim günün birinde Çince 
dan evvel uşağına bir şey söyle çevirmek mecburiyetinde kal
mek için aşağı inmiş ve arkasın mamaktrr. 

Hacı Murat 
ismindeki sesli filmle mevsime 
girecektir. Hacı Muradın mev
zuu Tolstoyinin bu isimdeki e
~erinden alınmıştır. .. .,-.-.,,.__ ___ _ 

ezberlemek mecburiy.etinde - Örümcek merakı 
lü, yarın esmer ve siyah gözlü Mütev.effa Lon Şaney, örüm-
bir· kadına tesadüf edebilirim., ceklere meraklı idi. Hatta son 

Ramon Novarronun son çe - zamanlarda bir kafes içinde top 
virdiği filmin ismi "Şen Mad - ladığı örümceklerini sinemaya 
rit,, tir. Operada muvaffakıyet aldırmıştır. Bu örümceklerin 
kazanan bir gencin hikayesi o - ağlarını nasıl ördükleri filmde 
lan bu eseri sa.1'neye koyan Char pek mükemmel görülmektedir. 
les Brabindir. Bu filmde Doroty * * * 

Bundan sonra United artist Yoran, Rence Adorie, Ernest 
Torrence, Mathilde Comont, Mi hesabına çalışacak olan All Jo
chael Vavitch, Leo White ve hneson yakında (Sons o Cuns) 

isminde bir film çevirecektir. Russel Nopton oynamaktadır -
lar. * * * 

daki perdenin birdenbire sallan 
dığmı görmüş. 

- Bu nedir? diye me_şhur 
sinema sergüzeştleri kahrama-
111 bağırmış. 

- Sadece bir tuzak, diye bir 
ge~ adam cevap venniş.Ve kar 
şısmdakini tanıyarak: 

- Siz Douglas Fairbanks sı
mz değil mi? 

-Evet beııden ne istiyorsu
nuz. 

- Sizden bir şey istemek ar
zu etmedim! 

- Peki benden ne istiyorsu
nuz?. 

-Para istiyorum! Mary ne
rede? 

Clorya Suanson şarkı Filmde Ramon Novrro, Garu- - Şh, sh,sh (Fairbanks gü-
sonun layemut ettiği iki, parça söylüyor rültü etmemesini işaret ederek) 
yı taganni etmektedir: Palyaço Clorya Suanson yakında çevi uyuyor. Bütün gün çok çalıştı, 
operasından "Vesti la giubba,, receği (Quelle venue) ismin- rica ederim onu uyandırmayın, 
ve Rigoletto operasndan "Ques deki film de şarkı söyliyecektir çok korkutacaksınız. 
to o quela,, * * * - Nasıl isterseniz. Üzeriniz 

Filmin ecnebi lisanında olan Hiadistanda sinemacılık de ne kadar para var? · 
kısımlarında "La Traviata,, yi Kadın artist buhranı Hindis- - Üzerimde yok. Fakat o-
söylemektedir. tanda sinemacılığa lnühim bir damda yüz dolar kadar vardır. 

Bu film için Ramon Novarro mani teşkil etmektedir. Gidip alayım. 
bizzat iki şarkı bestelemiştir. Bu Hindistanm yarı ehalisi mi.is- Peki fakat müşkülat çıkar
şarkıların isimleri: "Kalbimde,, lümandır. Diğer kısmıda Brc:ı- mayın sizi takip ediyorum.Diye 

mendir. Brehmenlerin de bazı k l" d k" ovelven· go"ster ve Dostlar gülebildiğiniz kadar re e ın e ı r -
gülün, dür. mezhepleri kadmların sahnede mış. 

görünmelerini mcnetmekte-
Ramon Novarronun çevirece- d' Douglas kansını rahatsız et-

ği ilk filmin ismi "Hint şarksı ır. * * * memek için hiç bir şey yapmı-
d B f·ı · " yacağını, ve parayı getireceğini 
ır. u ı mm senaryosu Ahmet Amerikada talak çoğaldı. Bu 

Aptullah i~minde bir Hintli ta sene Şikagoda 80,000. Bu mo- namusu üzerine söz vermiş. Yu 
d kardan tekrar para ile indiği va 

rafın an yazılmıştır da Holiyuda da sirayet etmek-. kit rovelver yine kendine tevec 
tedir. 

Novarro,stüdyoda çok iyi bir cüh etmiş. 
d Betty Coupson, Mary Dun-

arka aştr. Iki sahne arasında, " - Parayı yere koyunuz! .. can Eeyan Keith Le Diploma 
dostlarile briç oynar ve ya ti du Boudonun başlıca artistle Genç haydut yerden parayı 
gita:esile İspanyol şarkıları söy ridir. alarak kapıda bekliyen iki arka 
l ler. Işi bitince arkadaşlarile bera * * * daşile beraber otıomobillerine ra 
ber evine döner. Amerikada 3,200,000 kip olarak uzaklaşmışlar. Erteui 

R2mon Novarro her nevi ope gün: 
ra ın~rakhsı bir centilmendir. O frank - Polise haber vermeğ ha-

* * * 
Bir sınema gazetesi 

Luneville sinemalarından bi
ri program olarak tevzi edil
mek üzere bir küçük sinema 
gazetesi neşretmiştir. 

Mezkur gazetenin intişar et
miş olan birinci nüshasının 

baş makalesinde sinemanın şu 

suretle tarifini görüyoruz: 

'"Sinema rstırap çekenlere a
cılarını unutturur, endişenak o
lanlara huzuru zihin, i§ten bu
nalanlara sakinlik verir ve her 
kese tatlı zamanlar geçirtir,,. 

Son zamanlarda yeni bir film 
çevirmekle meşgul olan Con 
Cilbert diğer bir filmin vazii 
sahnesine muvaffakiyetle yar
dım etmektedir .. 

* * * 
Portekizce bir film 

Aslen Brezilyalı olan Alber 
to Cavalcanti Portekiz lisanını 
bildiği cihetie Fransada çevir 
diği "Bütün hayatı,, isimli 
film Portekizce çevirmeğe ka
rar vermiştir. 

* * * 
Greta Garba Almanca 

konuşuyor 
Greta Garbo yakında "Anna 

Kristi) ismindeki filmin Al
mancasmı çevirmeğe başlıya

caktır. Bu filmi Jak Feder idar 
edecektir. 

* * * 
Lily Damita, Amerikaya dö 

ner dönmez "topun sesi,, nanın 
daki filmi çevirecektir. 

bugih herke.sin en ziyade sevdi- Rihard Dix son filmden 31200 cet yok, 100 dolardan baska bir 
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4 Balkan konferansı S. F. propagandacıları 

(Başı 1 ind sahifede) 

.ıl .iıınU niyet belirmekte idi. Kon 
:ranam mesaiıd. bir hafta de- ( 8qı 1 inci sahifede ) dün gece ıaat ı,ı da pollı morlıule 

aı 

3 
6 
2 

Kadıköyiinde 

rini teftit etmlttlr. 
ım etmiştir. Mesai altı koınis- adamlar, Hallı Fırkası crkinm• teb-
>na taksim olunmut ve TUrki- dit melıtuplan yollamıılar, intihap 
:den giden on murahhas bu encümenlerinden buı zevatın arkası 

na adam koymuılardır. Serbeı Fırka- Dlln Kadıköyde intihabatı ıllkQnet 

f Bugün, ayni zamanda cuma olmaıı Fırkadır. KadıköyUnde halk reyini 
rkadaşlarımızdan Darül Ü- dolayııilo Bayazrt intihabatında ı• - ekseriyetle H. Fırkasına vermekte • 

ın Hukuk fakültesi reisi Tahir bir bandoau bulundurulacak ve alı • dir. Serbeııçilerin burada zaman za • 

Yeni neşriyat 
TÜRKSPOR 

~misyonlara aynlmıştır. ya rey verdlriniz. yoku. öldUrllrWı, le devam etmi§tir. Verilen reyler 400 
Konfranım komiıyonlan diye haberler yollamaktadırlar. 1 kadar olup bunlardan ancak 28 i S. 

. ı nci tetki!At komisyonunda pma kadar icrayı ahenk edecektir. man bat göateren propagandaları ne A 
ı reisimiz Hasan Bf. ile Ruşen F ih tice Userlnde müessir olmamaktadır. tinıı oyunlarının reı;imleri 

"kin at te Kadıköyun·· de rey ftınağa gelenler en doğru malômat 
ıref ve Zeki Mesut Beyler ı ıiyast komisyonda Hamdul- Dün Fatihte en çok rey atılmış ve çok kadınlardır. Tiırkspor dün çıkan sayısında 

K d 
- B 600U bulmu•tur. DUn intihap aırau Oıkildarda Atinada yapılan Balkan oyun-

h Suphi ve Yaku a n ey- • ı Jd ki Eyip ve civarı mahallelerin olduğu arında gençlerimLdn a ı arı 
r 3 üncü münasebatı fikriye ko için halk Fatihe kamyonlarla gel • Üakild• intihabatı dün de kayma neticeleri bir hatıra olarak sak-
ıisyonunda çalışmışlar. H. mittir. Serbeııçiler yeniden burada kamlık dairesinde devam etmiştir. Pa Ianacak kadar kıymetli resimler
ııphi B. bu komisyona riyaset bir çok propaganda,cı tutmuılar ve ralarını alan Serbes Frrka propagan Je beraber neşrediyor. Bundan 
:ıni"tir. Nemli zade Mitat Bey- halkı bedeva taıııruşlardır. dacıl~rı d~n burada biraz gürültU et b haf 

" Halkı getiren kamyonlar bayrak n_ıek ıı~e".'ışlerse de buna mey~an ve a~ka makaleler, son tanın 
bendeniz 4 üncü iktısat komis ve ilanlarla sUalenmlştir' Tuhafı şu- ril~emı.ştır. H. Fırkası Üsküdarda Anadolu, Avrupa ve lscanbul• 

!>nunda çalıştık. Ben ayrica 5 raıı iri Serbes Fırkanın kamyonu ile kahır hır ekseriyet kazanmaktadır. daki spor hareketleri, otomobil 
ıa ti münakal~t ve turizm komi• gelen halk da reyini C. H. Fırkasına Dün Üıküdarda az rey atılmış. ve. S. sayfası türk gihi kuvveti vesa-

)nunda da çalı§tıın. •ermiştir. Burada Serbesçilerden an- ~ırka ancak l O kadar rey alabılmış - irc-.. 

e 

Altıncı içtimai meseleler ko- cak 50 kiti rey atmıştır .. Bütün pro- tir. ~...-....··- J 
ıiayonwıda da Vasfi Raıit B. pagandalara rağmen akşama kadar Beykozda Jstanb_ul belediyesi 

intihap Halk Fırkası lehinde olarak 
ılıftı. 4 UncU ve 1 inci komis devam etmiştir. Beykozda henüz reylerini istimal L J lan la rı 
:ınlann hey'eti umuıniyese ay- t - k.. h 11 ı h lk Halkın gİrınesını mene e mıyen oy ve ma a e er a ı rey- ·- ··--------
:n kabul ve tasdik olwıan tek· !erini atmakta devam etmektedirler. İstanbul belediyesinden: Ho 

~ fatmı ben kaleme aldım. çalışmışlar S. Fırka tarafından ~öylü arasında capaşada Tramvay. caddesinde 

ıt30 

Komedl 8 porde 
ı Tablo 

Yazan: 
P. Armsırong 

Nakltdca: 
A. :vlubtar 

Sünnetçi Hacı Fidan 
Merhumun sünnetleri ıkrabasın· 

dan yegAno yetiştirdiği ve aağlığın

dı tevdl ettiği yalnıı Beşiktaşlı ıün

netçi Emin bey tarafındın icra edll· 
m kıe ve müracaatınız kemafisubtk 
Fatih ıulh mıhkem<'i altındaki eski 
müracaat ııııhalltndc kabul edilmek· 
tedlr - :onfranıta verilen kararlar DUn Fatihte Serbesçilerin yeni ve yafılmakhatalkolan ':1'~nfı kproı:ıagaındaHya Mariça oteli altında 11 numara-

. ka • b" ı d b t tt ki raı;men reyını c serıyet e . , . . 

E Bu lllllC konferansta verilen gayn nun. ır yo a a u u an F k · k d' B k d · lı dükkan pazarlıkla kıraya ven- Torunu : Erıu~ıuı 
örülü ordu 20 ki~ik kadar bir ser ır asına verme te ır. ey oz a ın . . . . . ------------•--

ararlar hey'eti umumiyelerl iti :eri glruhü ·kapırun önüne yığılmış- tihabat ıükunetl~ devam etmektedir lecektır. Talı~lef!n 21 teşnnıbev- Js[anbul ikinci Ticaret ııııhkeme-
µilen Atideki noktalar etrafın- !ar, sandığın durduğu yere kimseyi S ve! 930 salı gunu saat on eşe sinden: 

ıa I s toplanılabilir. geçirmiyorlar: arıyerde kadar levazım müdürlüğüne gel Numl Beyin Felemenk Bahrise-
l ı 1 _ Balkan milletlerinin ve - Yahu sabahtan beri bekliyoru,.. Dün Sarıyer sandığına Yeniköy meleri. fit Bankasına terhin euljl;i 35 sandık 

emleketlerininmenafii müteka bA!i reyimizi atamıyoruz. diye bağır halkı ile mülhakattaki köyler ahalisi " * * demir tırpan olbaptıkl karar mucl-
.1 mağa başlam1şlardır. reylerini atmışlardır Burada intiha - . . . b p 

leri icabı: kattsi. olarak ve mı - Bu kalabalığın. akşama kadar kapı bat H. Fırkası lehine olarak inkişaf İstanbul Beledı~esınden: Cı~ ince 23
·!0·930 erşembe gUnü 

81
" 

~ t ve memleketlerin istiklali nın önUndc bekliyerek müşkülat çt - etmektedir. Bu kazada müntchip az hangır yangın yerınde Taktakı at onda ve anı miiteakıp günlerde 
e 

1 
ıillt Vt muahedatı hariciyeleri- karmak istedikleri anlaşılmıştır. Bü- olduğundan atılan reyler nisbeten az- yokuşunda 164 141 harita nu- açık arttırma auretile unlacağından 

la 
: haltl gelmeksizin her sahada tiln halkın akın akın Halk Fırkasına dır. Maamafih yüzde 90 H. Fırkası - maralı arsalar arasında 4 64 talip olanların yevm ve vakti mez-
~la"""'lan lüzumu. rey verdiğini görünce sözde buna mi nadır. Sarıyerdc S .Fırkaya rey ve • t bb 'lıkl kurda l•tanbul Rıhtım Antreposunun 

r-- ni olacaklarmıf. renler çok azdır. me ro mura aı. arsa pazar a N. •nbırında h•zır bulunmaları illn 
2 - Hor memlekette bu pro. v •• A satılacaktır. Talıplcrin 22 Teş-

31 ranu takip ve tatbık etmek üz-, Beyoglunda ıukUnet Bakırköyde rinievvel 930 çarşamba günü sa-

eı 
l bir Balkan ittihadı komitesi , Dün Beyoğlu intihabatı en sakin Bakırköy intihabatı halk fırkası le- at on beşe kadar Levazım Mü-
şldli. gününü geçiı:ıniştir. Dün 600 rey a- hine olarak devam etmektedir. Şim- diirlüğüne gelmeleri. 

la 3 - Bu sene zarfında konfe- tılmasına rağmen hiç gürültü olma - diye kadar reylerini veremiyen civar * * * 
ıa i . .___ tiğ" nuştır. Dün Beşiktaş günü olduğu 1- köyler halkı gelerek reylerini atmak A d H A . 
ıı Ullln ttt....., et l program et- çin Betiktaıtan bir çok hanımlar ge tadır. s. Fırka burada çok propagan- y_aspa~_a a asan vnı ma-
ıa -afmda devletler tarafından te- ltrek reylerini iatimal etmitlerdir.. da yapmaktadır. Fakat halk buna hallesındekı Sulak zade çeşme
iı :li efkirda bulunmak üzere Dün Beyoğlunda Serbeı Fırkaya ve- kanmamaktadır. Vrriien reyltrin yüz si pazarlıkla tamir ettirilecek
rı alkan devletleri hariciye nazır- rilen reyler yüzde beşi tecavüz etme de ~ncak 5 ini S. Fırka teşkil etmek- tir. Taliplerin 22 Teşrinievvel 

Dl' 
rınm toplanması irin Balkan miştir. Beyoğlu kaymakamı Sedat B. tedır. 930 b .. .. · b 

~ gündüzleri meşgul bulunduğundan çarşam a gunu saat on eşe 
ıvletlerlno vesayada bulunul- l!l!!!l!!!!!!!ll!ll!!!!!!!!!!ıiil!l!!!!!!!!!!!!!!!!!e!I!!!!!• Reyi am dün başladı kadar levazım müdürlüğüne get 

ıu 
e ası. Yunanistan'da bu kadar sami- meleri. 

B yi k 
f Beşiktaşta yeni bir belediye tcıiai 

rıı 

1 

4 - u sene on erans tara mi hüsnü kabul gösterileceğini ve diğer belediye hudutlarının da ka 
.if na çlsilen program etrafında zannetmezdim. Gördüğümüz za teşkilatına göre tadili için dünden 
I. 1 tkikat ve tetebbuata hasr ede· tarzı kabul her halde Atina hal· itibaren dört gün devam etmek Uze 
·U ·k gelecek 1ene İatanbulda top kının terbiyei içtimaiye ve siya- re bütün kaza mıntakalartnda arayı 

nmasma kaar verilen ikinci siyesine bir bürhandır. umumiyeye müracaata başlanmıştır. 
t• f Belediye intihabma istirake hakkı bu 
,l'e· ı ll1J<an korı eranaı. Atina Şehremini M. Merkuris lunan bütün muntehipler bu hususta 

5 - Talebe teatiıi ve tedrisa· le görüştüm. Türkler nasıl eski rey vermek salahiyetini haizdirler. 
d j mllllyenin mütekabilen izzeti Bizans asannı asırlardan beri Dün sabah kaymakamlık daircle _ 
fi :fsi millileri rencide etmeye- muhafaza hususunda bir fikri rinde inthiap sandıklarının yanına 
:d ık surette tashihine doğru fa- medeniyet gösteriyorlarsa Yu- bir de küçük sandık konulmuştur. Bu 
I~ iyette bulunulması. nanlılarm da Türklerden kalıp sandıklara iki türlü rey atılmakta 
e 6 - Harici piyasalara karşı henüz tahrip edilmiyen bir kar idi Biri kırmızı, biri beyaz .. İntihaba 

-< ta gelenler bir rey d~ bu sandığa at 
a nadolu ve Balkan müstahsala- eserin hüsnü muhafazasını rica makta idiler. Beyaz renkliler, yeni ka 
t! nm müdafaa ve himayesi için ettim. zanın teskilini kabul edenler ve diğer 
:ı t f(ibirler ittihuı. Bunlar meyanında Atinada 1 k~za hud~tlarınlJl d~ taJ.ilini muvafık 
ıı 7 - Kredi ve nakit meselele- halfı mevcut iki cami vardır ki gorenlerdı. Maamafıh dun herkes mu 
lı nin bir noktayı nazardan ve b nl t . dT t 1 k vafık rey atıyor. kimse muhalif rey at 

T~. karın amır e ıhıp. op anaca_ mamaktadır .. F kat dün konulan bu 
-ı ınum memleketlerin menfaatı· ur ~sarının teş ırıne t~h~ıs ikinci sandıklar hal!c arasında yeni 

;ı göre bilhassa ziraat nefine edeceğı hakkında şehremının- bır propagandarı mucip olmuştur. 
alli. den vait aldım. Fırka taraftMları halk arasında: 

ri 8 - MUnakalatın sür'at, fiat M. Venizeloa yalnız - Bu da Halk fırkaaına rey ver-
iı : iltisak noktayı nazarından bayrağımız selamladı mek dolabı. d~ye. şayı.alar çıkanyorlar 

alkan memleketlerini harici B"I • y . dı. Halkın muhım bır kısmı bunun 
le k 1 umum un~ gazetelen ne olduğunu anlamamı,tı. Her kaza 

ıkabete karşı himaye edece ~t<ı:dyomda atl~tlenn resmi ge- da isin aslını kaymakam beyler rey 
11 'ırette tanzimi. çıdinde Başvekıl M. Venizelos' veren halka anlatmışlardır. Reyi am 
.a 9 - Milletleri biribirine sev- un yalnız ve bilhassa bizim bay sandıkla~ında :50· 100 gibi pek az rey 
u ~k için en hasit _çare yekdi- rağm geçtiği esnada ayağa kal- toplanabılmıştır. .. . 
ıl enru tammak oldug~~dan tu· karak ve şapkasını çıkararak se- Sandıklar dort gu~ muddetle bu _ 

zm teşkilat ve mesaısıne ger- lam! ,ı.~ S d d ld lu~duru.lacak bu . muddet zarfında 
• k bü ·· B Ik 1 a"'l5DU ve ta yomu O U- muntchıp adedının bir fa7Iası ile ek-

İJ'. 11 verere tun a an mem- ran 40-50 bin kişinin bu hür- ' seriyet )ıasıl olmazsa müddet bir haf 
·ketelrl te~killltını temsilen İs- metkar tezahüre galeyanla işti- ta temdit edilecektir. Yeni Beşiktaş 
ınbulda bır Balkan federasyo- rak ettiklerini pek mühim b" · _ kazası belcdıye hudutları ile tespit e • . ır sı dT . d' B 
u tesıaı. yasi vak'a olarak kaydetmi ler- ı ırse şu'..' ı . eyoğl.u kaymakamlığr 

10 -Posta ve telgraf 11e ve- dir Partenon'da Yun şr-·· ru'.' yaptıgı bır çok ışler tahflf edil_ 
· · h • kil•t dah" • an genç ıgı mış olacaYtır. Atılan reylerin hemen 
~tı avaı!e tef .. • .~ .. 1 tarafından vuku bulan resmi h~psi beyaz olduğuna göre şimdiden 
ğer naklıyat mısilli fıat, surat kabulde hey'eti murahhasa tara diğer belediye şubesi hudutlarının da 

al e iltisak noktalarından tanzimi fından söz almaklığımı muhte- tadil edileceği ammenin ittifakile 
b 11 - Tütün mesailinin bilhas · · · H B . tahakkuk edeı:ektir. • rem reısımız asan . tensıp et-

Beyoğlu Beşinci oterliglne 
Efendim, 1 Daire! ılivelerlncc rnusaddak 16 

Temmuz 9JO terlhli "mukavelename 
mucibince müheııdi• Şevket 

Turgut , !;iadi Re9it ve şüre-
kAsı. makine \'e rnliıemei sınaive 
Türk Limited şirketi na,nile te~kiline 
ttş•bbü' ettiğimiz şirkerıekl hukuku
mu 12 T. evvel 930 tarihinde Çar• 
şm kebirde Ap;a >olcap;ında 63 nu 
marada sakın Bursalı F.n ver beye 
terk vt de H <·derek sermayeden 
nıatllıhatımı mumaileyhten ahzeyle· 
miş olduğumdan tarihi mezkOrdan 
itibaren şirketi mebhııse ile hiç bir 
aUka ve münasebetim kalmadııtının 
bilıomesi ıçln uç nııshadan ibaret 
tanzim kılınaıı ışhu ilAnnameden bir 
nushasının d.ırei aliıtle'.inde hıı,jJe 
dl,ter iki n ısbll5lnİn neşrolu:ımak 
üzere Cumhuriye[ ve ~,!illiyet ~aze-
telerine irıal huvurulınasını rica 
evlerim elndlm. · 
. ll"yilkada . izam caddesi :s'u .. )5 

de ziı aat mühendisi ~c vkeı Turgut B. 
Oaircde mahfuz nıishaya mutabık 

ol•n bu ilAnoame bora"! ne ·ir ı·c 
ilin .\füliyet ~aı<tc ine irsal kılın
mıştır. 15 - 1 cı Teş ı 930 

Türkiye Cumhurıyeti Bcyo~lu 
Beşinci Noteri H. 1 lalim. 

lstanbul asliye mahkcme.I ikinci 
ticaret dairc~inden: 

lstanbulda Marpuççularda Şişeci 

h•nında 12 ""maralı mağazada tu
hafiye tic!retilo müşıeğil ve Gala
ıoda Kuledibinde Saad! p~şa aparu 
manının 7 numaralı dairc.:sinde mu· 
kim .\lıhael Simantovoı;lu elendlnJn 
mahktmece iflAsına ve 15 teşrini
evvel 930 tarihiaden itibaren iflhın 
açılma,;ını karar verilmiştir. 

olunur. 
-----------·~ 
lstonbul ikinci ıcra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer bir adet 
müstamel Forı marka kapılı Otomo
bilin 113-10·930 Tarihine mUsıdil 
Per~embe gilntt sut 10- 11 kadar 
taksimde kltip zade Sabrı bey ga
rajında açık arttırma sureılle sattlacı

ğından talip olanların mezkur gün 
ve uaııa mahallinde hazır buluna
cak \lem uruna müracaatları llln 
olunur. 

lstanbul 8 inci icra daireıindenı 
Bir borcun ıominl zımmınındı 

mahcuz ve satılmasınn kırar verJlen 
buzağıh iki reis ineğin 22-10·930 
Tarihinde Çarşamba glintl uat JO 
da Fıdbdt pazar maba1llnde furubt 
edilereflndcn taliplerin müracutlan 
illn olunur. 

~-------~ 

Dr.HQRHORONi 
BeyoğlL• Mektep <okak No. J5 

muayene sabahtan akşama kadar. 

lstanbu\ 3 cil icra Dalreıinden : 
!lir borcun temini istifuı için 

rchncdılmiş olan 38,5 lcıren 11kletin 
de toz penbe renginde kıynıeııar 

büyük kıı'ada bir tek inci açık art

tırma surcule T~rinie\'velin yirmi 
ili ncı (,'arşamb• günü Sandı! bedes
teninde '8at on tiçlen on beşe kadar 
sarılacaktır. Ta;iplerln mahallinde 
hazır bulunacak memuruna mUracut
ları tl~n olunıır. 

Devredilecek ihtira beratı 

"Su çimenıo'u istlh,allnt alı islA
bat., hakkıodakl icat için Sinal mü
dilrlyeti umumiye<inden ıstihsa l ı 

dilmit olan 18 Eylül 1928 tarih ve 
26496 nıım•rol u ihtlro beratı hak
kında bu kere başka>ına feraıt yeya· 
bur icara verileceğin den mezkur ihıi
rayı uun olmak veyahut ;,[icar et
mtk arzusunda bulunan zevatın Is· 
ıanbul yeni po&tahıne arkasında A 
ıır ~:rc~di kdtüphınesi caddesinde 
Türkiye hanının 18-~ 2 numcraların. 
da Hin Hklli Hanri V ılter !stok 
efendiye mürac .. t c[meltri fün olu
nur. 

Şlmdlye kadar görülen filmlerin en muhtıtem, en muazzam ve en 
hırllnılldui 

A Ş K R ES M 1 G EÇt D İ 
MAURICE CHEV ALIER ve JANETTE 

MAC DONALD 
tarftfından müstesnl bir film rekorların rekoru 

blvetcn: FOX JURNAL halihazır ıesli dünya havadisleri. 
Suvareler: Melekte 9 1-! da ve Elhamra'da 9,45 de 

BuglJn Elhamrada !Ü,15 de ve 10 buçukta Melekte tenzil!tl:ı 
flatla matine 

••••••••• Paramount filmidir········ 

Yakında 

Dilber ANNY ONDRA nın 
Birinci sözlü filmi 

JAZZ KIZLARI 
Bir harikadır. 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
komiserliğinden: 

Borsa acentalarmdan Simen
tof Miaı Efendi muhalifi kanun 
harekatından dolay( Maliye ve 
kaletinin emrlle acentalıktan 

çıkarılmıştır. Kendisile ilişiği 

olanların bir ay içinde Bprşa ka 
lemin,1. müracaatle kaydettir -
meleri ve bu müddet geçtikten 
sonra vaki olacak müracaatla
rın dinlenmiyeceği Menkul kıy 
metler ve kambiyo Borsaları 

kanununwı 18 inci maddesine 
tevfikan ilan olunur. 

l•tanbul mıhlı:emei asliye 6 ıncı 
hukuk dıirelnden: 

Şerife hanım tarafından koca&ı 

Tahta kalede uzun çarfı başındı 

mektep ıoi:ağında hacı Mahmut 
efendı hanesinde ırıukim l\lustafı 
efendi aleyhine ikame olunan boşan
ma davasının milddelye tarafından 

verilen isdd'anımenin bir sureti 
lkametglhının meçhul olma11ndın 

dolıy:ı tebliğ edllemedlği mahalle 
hıy'etl lbtiyarlye•lyle tebllğa memur 
mttbatlr tıhşiyeainden anlatılmtf ve 

il!nen tebligat lfuını karar v<rile· 
rek yevm muhakeme 18-12-930 
pırtenbe günU uıt 13,30 talik kı· 
lınmıf olduğu tebligat makamını 

lı:•lm olmalı: üzere ilin olunur 

Hiç beklenllmediOI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bllell 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TllllBE PlllNGOS~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

4 ÜNCÜ KEŞiDE 11 'fEŞRlNl 
SANİ 1930 DADIR. 

BOyOk ikramiye 

45.000 Liradır 

Evkal unıuın ınu~urlu~un~en: 
~:dirncdc fırtınadan harap olan Camilerin kur~un ve saire ta

miratı kapalı 7..&rfla icra kılınan mlinakasasında teklif olunan fiat 
muv~fık görülmemi~ olduğundan ihal~si (4-10-930) alı günlı 'aat 
onbeşte icra kılınacajtı ve taliplerin yevmi mezkôrda ~:dirne ~:vknf 

Müdiirliiğiine müracaatları lüzumu yazılmış bede mezkı\r ihalenin 
( 18-10-930) Cumarte<i ,:aat onbe~tc icra cclılcceği ta<hihan il;ln 

olunur. 

Evkal uınuın ınn~urlu~un~en: 
Evkaftan muş alan ve yaşları yirmi beşi mütecaviz kızlar· 

dan yoklıı.masmı yaptıranların iki senelik mna~larının tcdiyatına 

şehrihalin yirminci Pazartesi günü başlanacaktır. Yoklama, mı yap
urmayanlann tarihi mezkl)rden evvel idareye müracaatla matbu 
ilmühaberlerioi ve icap eden izahatı almalırı. 

1 
tef:ldlr.i ve gelec~k .s~neye ka- tiklerinden gençliğe yaptığım hi 
r bır rapor tanzımı ıle konfe- tabede Balkan gençlig'ini Ih 

verllm k .. b" n su '!'- e uzere ayn~ ır ııahasmda atılan tohumJarıp ese-

Yahya Galip B. in 
bir tekzibi 

l Mumaileyhten ılacık ve 
lltihkık iddea edenleri• ff!ıu bakla· 
rını tarihi lltndan bir ıy içinde 
mahkem~de if!As idaresine müraca· 
atlı kayıt ettirmeleri ve bu baptaki 
delillerinin ısıl nya mu<addık su
rtılerlni tevdi e•lemcleri. 

•••••••• İstanbul Yeni postahane caddesinde ~~~~~~• 
syonu ı mahsus ~eşkilı. . rini iktitafa namzet olduğunu 

~2 -- Balk~ ~t mesaı~ ıöyliyerek bu sahada hazırlan· 
~tı~ye ve sıhhi".eyı . umumı malarını temenni ettim. Bunu 
,oktaı nazardan bırleştırmek u- müteakip Darülfünunda yapılan 

1 er~ her mhem!e
1
kanmakette bu hususta merasimde Hamdullah Suphi B. 

1 1 an veya_ azır . ta ~lan in irad ettikleri pek parlak ve 
anunlann yeknesakhğa dogru samimi bir nutku Yu l" .•· __ .. 

1 
. nan genç ı 

oturu mesı. ği bütün hararetile alkışlamış 
Türkye ile mukarenet ve gazeteler bu nutuktan son de 

arzusu rece sitayiş ve minnetle bahset-
Konferansın ve bilhassa Tür mişlerdir. 

iyeye mukarenet siyasetının Keza Ruşen Eşref B. karde
'unan milletince tasdik edil- şimizin de konferansın son cel
nekte olduğunu gösteren s~sinde irad ettiği nutuk ve ay
lu tezahürat Yunan hükOmeti- ~- zamanda esatiri ve şairane 
ıin memnuniyetini celbetmiştir sozler hazır olan binlerce halkın 
ler halde bu konferans yalnız son derece takdirini mucip ol
izim değil, istirak eden bilcüm muştur. 

• hey'eti murahhasaların ümit- Her halde kemali iftiharla ve 
erınin fevkinde müsbet bir ne- birçok tecrübelerime iptinaen 

., 1ce vermiştir. Kendi hesabima diyebilirim ki bu hey'et şimdi
liyebilim1 ki iki millet arasın- ye kadar gördüğüm birçok hey
laki uzun süren ihtilaflardan etlerden ziyade hakiki bir mu· 
,Nıra hey'eti murahhasamıza vaffakiyete nail olmuştur. 

Efendim. 

S. C. Fırkasına Apostol ftr -
kası demedim. Lfitfen tekzibini 
yazınız. Anasın saireyi omuzla 
nna baııtırrnak suretile irtika et 
tirmek İstiyenlere hamiyetin 
namına söz söyledim. Rahatsı.z 
o~duğ~ için ceraidi yevmiye -
yı takip edemiyorum. Gftya 
ben apostol fırkası demişim di 
ye kıy~metler kopuyormuş hay 
>:et ettım. Şayet bir apostol 
~· C. Fırkasına intisap etmek 
ıstese kabul edilmiyecek mi -
d~r? Edilecek ise apostqla se -
nın fırkan nefir diye sual edil
se sükOt mü edecek, yoksa fır
kasının isimini mi verecek. Ma 
ahazıı, tekrar ediyorum, ben A
po11tol fırkası demedim. Bu ve 
sile ile hürmetlerimi iblağ ey:
lerim efendim. 

Kırşehir mebusu 
Y.Galio 

2 - MU!li<e b ırı.:u olanların 
dahi keza bir ıy içinde kcndlltrinl 
bildirmeleri ( hllMlna harekeı ceııyt 
mes'uliycti muciptir. 

.l - Mühfli•in mallarını her ne 
sureıl ' olursa ol son ellerinde bulun
duranların o mallar üzerindeki hak
lan mahfuz kal mık şartllc kızı bir 
ıy içinde iflıls idaresi emrine ıevdl 
eylemeleri ve etmezler ise eczayı 
meı'ullyetc uğnyacakları gibi mak
bul mauretlori bulunmadıkça ruc
hın bıklanndın mahrum kılacaklar· 
dır. 

4 - ilk içtima 2S teşrinievvel 
1980 tarihine müudif cumaneal gll
nü saat 14 tc mahkemenin iflAI 
odı!lndı ıkt<dllecettnden alacaklıla

rın yevm ve vakti mezkbrde bilA
sale veya bllvekıle hazır butunma
lırı ve müflisin müşterek borçluları 
ile kefUlırlnin ve borcu ıekoffUI 

eden 11ir klm>elerin içtimada bulun
mağa hakları bulunduğu icra ve 
illh kanununun 214 iinell mıdde&i 
mucilıiııce tchlig ve il~n olunur. 

sı,man Yanko Ananladl 
Mağazasında yarından 

Mahtumları 

itibaren 

Fevkalade Tenzilatlı Satış 
Atideki eşya 

.. . . uzenne ıcra edilecektir 

25 of O 20 
Envai türlü düz ve fantazi yünlfi Muhtelif ve en iyi İngiliz ve 
ve ipekli ropluk ve mantoluk Fransız fabrikalann düz 
zenne kumaşlarda ve kışlık fötr f antazi ve spor erkek 

ı ve kadife Habig Rousselet ve kumaşlarda pardesülük • 
ı sair marka erkek şapkalarda ve paltoluklardci i 
•• .. ••••Hakiki Fırsattan istifade ediniz••••• .. • 



Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

...... lli!!!liElllımmElllilllmlll:iZ. ......................... ... 

1\pda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından taliplerin 
20-10-930 pazartesi günü saat 9 dan l l,30 kadar isbati vücut 
etmc!cri ve ffat vermeleri llln olun ur. 
300 Kg. ldrofil pamuk birinci cins (code) yerli (ambalaj hariç safi) 

1 adet Pcrp;er takımı tam (büyük) 
,, Rt 1 n sandaliyesi devvar (yeri~) 

2 

14 

3 

,, Abanoz kenarlı ressam gönyesi 85 X 80 
.. Sanıafor fener haziııesi (yerli) 
,, Palanga komple 20 metre ip lı:urbacık 8 m/m (yeril) 

resim gibi 
2 ,. Tel bükeceği 

,, Şeftren bazubendi (yerlJ) 

" 
Defteri kebir 

12 

3 
100 
100 

'4000 

" 
Kalın tebeşir yağlı kumızı numunesi gibi 

200 
50 

300 

" .. 
.. .. 
,, 

., " ,, 
Beyaz kıılem ucu 
Cep de[teri 
Pelikanol 
Mürekkep IAstiğl 

mavi .. 

5 top Resim muşambası (nümune gibi) 
2 Rulu Şeffaf milimetrelik kaat ,, 

1250 Ke:. Yuvarlak demir 16 m/m 
1.500 ,, Lama demiri IO X 40 m/m 
4300 ,, ,, ,, ıoxso ,. 

80 adet Muşamba caket (yerli) 90 c-m boy 
500 Kg. Katranlı kenevir (nümune veçhile) 

2000 adet Çalı su pür gesi 
4000 ,, Hasır süpürge (küçük) 
2000 ,, Jlasır süpürge büyük 

.. 

6 ,, Fıançlı dökme boru dirseği 100 m-m 90 derece 
125 m Çekme demir gaı burusu 7-8 

1 Adet Ltorlu dolap (yerli) (küçük) 
1200 Kg. Mermer kırığı ,, 

\i! adet Otomobil patinaj zinciri l 7 50 No Berliye kamyonu için 
l ,. iş gömleği (ölçü üzerine) (yerli) 
2 ., Deriden muhabere çaotası büyük (yerli) 

ı O " LAstik damga 
250 ,, Karton bitiime 
200 Kg. U demiri 6 X 45 X 80 m-m 
200 m Müsavi köş<: demiri 5 X 40 m-m 5 metre tul 
300 Kg. Galvanize çelik kablo 14 m-m 

25 pus ince diş bıçak eğesi 5 pusluk 

40 " " ,, " " 8 " 
50 " Yassı metal eğesi lO " 
50 ,, Su tahliye borusu için lastik rondela 200 m-m boru için 
60 adet Kil.at sepeti (yeril) zerafetten ziyade mukavemet lazımdır 

J •• Cqm elması 
1 ,. Kalın cam elması 
3 : akı~. Tü kçe çelik elifba N 5 
l adet Orta maıası (yerli) O, 9.5 X 200 c-m 

75 Kg. Yuvarlak başlı dört köşe dibli civata 3-8X 120 
4-1 m Keten örtülük (vagon servis kanapeleri için) 

1 adet Avukat çantası adi (yerli) 
ıoo Kg. Galvanize d!:mlz tel (l m·m) 

100 " .,, ,, " 2 "' 
60,, " , • .,3 

l adet Tarihli madeni damga 
200 m Müsavi köşe demiri 6 X 50 5 metre tul 
300 ,, Lama demiri 50 X 8 6 metre tul 
300 " ,, " 50 x 10 6 " ,, 

300 .. " " 60 x 8 6 " " 
10. 45 m. Yangın tulumbası için rnkorlu bez hortum 40 m-m 
Saat 1 l. 30 dan sonra fiat kabul edilmez. izahat almak isteyen

ler cumartesi, pazar günleri mubayaa kısmına müracaat etmelidir
ler. Pazarlığa arzolunan malzemeden yerli olan aksam için iştirak 

ed'!cek taliplerin numunelerini beraber getirmeleri nümunesiz nıku 
bulacak tekliEatın kabul edilmeyeceği ilAn olunur. 

* * * 
15-l0·930 tarihinden bilitibar içme katarlarının seyriise[e ı et-

meyecekleri ve 9·10 No. lu Adapazar katarlarının da içme nam 
mahald1; tevakkuf etmeyecekleri muhterem ahaliye ilı\n olunur. 

• * • 
Memurin ve müstahdemin resmi elbise palto ve sai resi kapalı 

zarHa milnakasaya konmu~tur. 
:\'Iünakasa 3 Teşrinisani Pazartesi günü saat 1 7 de Ankaracla 

Devlet Demiryolları idaresinde _1apılacaktır. 

Münakasaya iştirAk edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 16,30 kadar münakasa komis
yonu kAtipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Anka-
rada ve Haydarpaşadaki veznelerden tedariK edebilirler. 

Manisa vilayetinden: 
Borlu-Demirci yolunun 6+ rinisani 930 cumartesi günü sa-

008 - 8+439 uncu kilometrola- at on bire kadar müddetle kapa 
'):arasında 18778 lira 44 kuruş lı zarf usulile münakasaya çıka
astl, ve 1877 lira 84 kuruş gay- rılmıştır. Fazla tafsilat almak 
ri melhuz ki ceman 20656lira 28,istiıyenlerin Vilayet nafıa baş
kuruş bedeli keşifli on adet be- mühendisliğine müracaatları i
tonarme menfezler inşaatı 8 Teş lan olunur. 

Tütün inhisarı ida
resinden: 

Köhne kaneviçe 14808 kilo 
Çul 1563 
ip 6014 
Kınnap • 683 

Ne~l ve mıkdarları yukarıda gösterilen köhne eşya idaremizin 
Azapkapısı anbarındadır. Bu köhne eşya' ihale tarihinden itibaren 
nihayet on gün zarfında kaldınlmai: üzre 25 teşrinievvel 930 cu
martesi günü pazarlık suretile satılacaktır, Talip olanların usulen 
teminat akçelerile beraber mezkllr sarihte saat 1 ı de Galata'da 

MILLIYl!:T CUMA ır 1'ESRINIEVVf.L ICl:JO 

H _~ SAN 
Kuvvet Şurubu 
Terltibinde külliyetli miktarda iyot, 

tanen ve fo•fıt mevcut olup cr.sicei 
uzvi yeye sü r'atl teınessülU sayesinde, 
kınsızlıga, veremı istidadı olanlara ve 
bllbassa emrazı asabiye ve zafiyeti umu
mlyey• tesiratı şifaiyeıi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklardı tesiratı 

mliası pek seri olup renksiz, hasta· 
lıldı, zayıf, sırac& veya kemik hastalık- :.,·. ·'--" 
lanna müptel~ çocuklar az zaman zar- ~'t-; i· : 
fındı diş çıkarırlar. Çabuk yilrürler. Tom· ~~:.~;:; .~ 
bul tombul olurlar. ,.~; <;:;, .• , .. ;:" .,,. .. 

Sui itiyatla sabavetini ve gençliğin! 

sol lst!mal eyl!yenlere, ad!mi iktidara 
pelc müessirdir. Kam tezyit ve tasfiye, 
hazmı teshil, renge tıızellk ve veçhe 
taravet bahşeder. Baz, e vram, cedlr, 
çocuklann yilz ve başlarındaki çıban

lar, ergenlik ve ekzemada , pek miles
slrdlr . 

Hasan kuvvet şurubu Avrupıda bi· 
rinclliği ihraz eylediği gibi bUtiln lleml 
tababette takdir tevlit eylemiş. ecnebi 
ve memleketimizin etibbasının raporla
rını kazanmıştır. Şişesi 60, büyük 100 
kuruştur. Deposuo Hasan ecza depo· 
sudur. Eczacılara ve toptancılara büyillc 
tenz!IAt. 

..... ... - • ~ 1 

~ ... :_, .... '4 ••• 

f°''.ılJ't ... ... 
-: .. ~ 

Hayvanatı ehliye sergisi 
21-10-930Salı günü eski has ahırlarda açılacaktır 
Kayıt ve kabul 16-10-30 perşembeden 18-10-30 cumartesi akşa1nına 

+++••••++++ kadar sergi mahallinde. ••••++++~• ~ 
SOÇETA IT.~L YANA 'ı 

Dl SERVIST MARlTIMI 

ye gidecektir. 

Afrodit vapuru 
22 teşrinievvel 

çarşamba (Bur
gaz, Yarna, Kös
tence, Sulina , 

Kalas ve lbrail'-" 

Albania Yapuru 23 teşrinievHI 
perşembe (Napoli, Marsilye. ve 
Cenova) ya gidecektir. 

Fede \'apuru 27 teşrinievvel 
pazartesi (Burgaz, Varna, Kös

tence, Sulina, Kalas ve lbraile) 
ye gidecektir. 

Tafsi!At için Galatada merke:ıı 

rıhtım hanında umum! acante
sine müracaat . Tel: P,eyoğlu 

771 - 772 ve ya Heyoğlunda 
Pernpalas altında Natta Nasyo
nal Türkiş turist ncenaiye 
Telefon Beyoıtlu 3599 ve ya 
Tokatlıyan kar~ısında beynelmile 
yataklı vagun kumpanrasıua 

Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut 
lstanbulda Eminönliııde lzmir 
sokağında 8 Numarada acente 
vekiline müracaat. 

Tel. lstaııbul 779 

COMPAGNIA GENOVESE Dl 
NAVIGAZIONE A VAPORE 

17 ıeşrlnevvel cuma günü lbrall, 
Galıç ve Köstenee'den beklenen 
( KAPO \' ADO ) vapuru bu ayın 
18 inde öğleden sonra saat 1 de 
Messlna, Napoli, Marollya ve Ge
novaya h"'eket edecektir. 17 ci ve 
2 ci sınıf ı olca tarifesinde fi atlar 
tenzil edilmiştir. 

MalOma~ hamule ve yolculuk 
için Galata'da Ç'inill Rıhtım Hanında 
" Agrnce lıııcrcontinentale. Anonim 
Şirketine müracaat edilmelidir. 
. Telefon: Ileyoğlu 1294 - 1295 

1 SADIKZADE BiRADERLER, 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
VF. LOKS POST ASI 

Dumlupınar 
vnrurn p gün it 

19teşrinievvel azar akşamı 
Slrkt~I rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, ordu, Giresun, Trab
zon , ve Rizeye azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafsilli için Slrkıcldı Mıy. 
enet hanı altında acentalıtına 

mllracaat. Telefon:lstanbal 2 l 34 

SEVRISEF AIN 
Merkez A~·. nta; Galat1 köprü 

Bnşında; Beyoglu 2.362 Sub! 
acentesi; Sirkeci'd' MühürJır 

zade hanı alrında. Telefon lsl 
2740 

·---~-~---~-~ 
19 Teşrinievvel pazar lzmit 

postası yapı!mıyacaktır 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru l 8teşri

n!.evvel cumartesi l 7 de idare 

rıhtımından kalkarak Gelibolu 

Lılpsekl Çanakkale lmroz Bozca 
ada ya gidecek ve dönüşte 

Çanakkale U.psekl Gellboluva 
uğrayarak gelecektir 

Izmir sür'at ıJostası 
(GUlcemal) vapuru 20 teşrini 
evvel pazartesi 14,30da Gala 
ta rıhtımından kalkarak Salı 

sabahı lzmlr'e varır ve çar
şamba 14,30 da lzmir'den kal
karak perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazhant nıevcuc· 

l.ı SADIK Z \DE BiRADERLER 

DOGRU ~l!~RSIN POSTASI 

Fİ RUZAN 
vapuru 20 p rl • 
Teşrinievvel aza eSI 

• ı• Kıldın zarafetinin !Azımı gay- ı · il!•tu•r•. ••••••••-
ri milfarikl dolayısile de ipek 
]ileri barabiden kurtardığı NAii\\ VAPURLAR! 

için çok iktisadt bir iHiçtır. • lzrnir-Mersin 

günü akş:ımı Sirkeci rihtımın
dan hareketi_ (l\1ersiıı)c azi
met ve ıı\ det edecektir. Tal -
sili\t için Sirkecide l\1crnıcııet 
hanı altında acentalığııı:ı mü
racaat. Tele[kn lstan bu 1 2134 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
F:fendtrn, 
Şürekds ı ııdan bulunduğum Gala

tada Ömel"abit hanında 22 numarada 
lcrayi faaliyet eden (Hacı Adil Meh
met Rifat ve şeriki)· unvanlı şirketi

mizi, muayyen müddetin hitamına 

binaen 30 eylül 930 tarihinde fCdlıey
lediğimizi ve şirketin tasfiye mua
mel:\tlııın ifasına şürek:\ Jan Hacı 

Adil Ueyi intihap eylediğimizi an 
ve keyfiyetin makamı Aliniz tarafın· 
dan ilAnım ve işbu beyannamenin 
musaddak bir nushısının tarafımızı 

itasını rica ve bilvesile hürınotler 
ederim efendim. 

Galatada Ömerabit hanında 22 
numarıja Aacı Adil Mehmet Rlfaı 

şlirekAdan 

Hacı Adil 

ve şorikl 
şürekndın 

Mehmet Rlfıt 
şUrekldan 

Karaveli zade Mahmut 

1 

Sıhhat ve içtimaı muavenet 

vekAletlnln nıOsaadeslle. Hiç 
bir tOrlO mahzuru sıhhisi 

yoktur. 
Her eczane ve ceza de

polarile ıtriyat mıtğazalann

dan arayınız. 

ARANIYOR 
Anası! Fillbeli olup Harbi umumiden 

Dr Nam •ı eve! lstanbul'da ve Kartal' da oturduğu 
• --: bilinen bir zabit familyuı ve Hacı 

: 
Borzl zade Hüseyin Efendinin kcriBerlln tıp fakllltosl serlrya-

t tından mezun. Dıahill basta- '• mesi Müzeyyen Hanım namındaki 

Liiks ve sür'at postası 

ADANA vapuru 
teşrinlevvelin 

20 p rl ' günil 
inci aza esı akşamı 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
I (Çanakkale, İzmir, Sakız, Küllük, 
Bodrum, Rodos, Fethiye, Antalya 

AIAiye ve Mersin e azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafsilı\t için Galata, gümrük 
karşısında, Site Franşez hanında 
12 numarada umumi acantalı

ğına müracaat. Telefon Beyoğlu 
1041 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Bülent vapuru 19 
teşrinievvel 

PAZAR 
günü akşa:nı faat 18 de 
Sirke<:! rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayancık 

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

Muracaat mahalli: lstan"ııı: 
Meymenet hını altındaki yazı

hane. Telefon 1°t:ınlıııt 1154 

7 

ittisal vetaletin~en; 1 
Yuk;ck Ziraat mektebine k ılnl edıkıı I•:tcııdılcriıı St:ıiı lıa11:ı 

mıştır. 

Kayt ve kabul için resmen istida ile müracaat eden 1-:fcndılc· 
rin vesaiki rcsmiyelerini hcman ikmal ile ıııhayt t 2& Te;rinicvve 

9JO tn rihiııe kadar Ziraat Umum l\1iidürluğline göndcrm:kri ilar 
olunur. 
-------------·----------------

Diyarı~e~ir vilaJeti ~aiıni encünıenin~eıı: 
Emaneten yaptırılmakta bulu bütçelerinden verilmek şartil 

nan vilayet konağr birinci kat ; keşif mucibince 26155 lira lı 
bakiyei inşaatile zemin gatı ne- ı kuruşlu~.inşaatı 20 gün _mücı 
Vakisi ve bilumum teferru t detle munakasaya vıı2edılerel 

a ının T . . 1 3 'h" ilan r ar ık b l 26 eşnnıevve 9 o tarı ıne mı 
a ~e t ıp ç mış u unma- sadif Pazar günü saat 14 te pa< 

sına bınaen mevcut malzeme a- zarlıkla ihalesi icra kılmacağnı 
ynen ve maliyet fiyatile devir ve dan keşifname ve şartnameıc 
emaneten inşa olunan mikdarı gönnek ve daha ziyade tafsilir 
keşif bedeli üzerinden tenzil e- almak istiyenlerin daimi enci 
dilmek ve bedeli ihalenin nısfı 

1

menine müracaat eylemeleri : 
bu ve diğer nısfı gelecek sene lan olunur. 

Manisa vilayetinden 
l 

i\lanisa"da ıne\•cut ke~if ve projeleri dairesinde inşi edilecekı 
Vali konag,-ı in~aacı 26368 lira 76 kuruş bedeli heşif Ü7.erinden 
Teşrinievveliıı 18 inci cumartesi günü saat 11 e kadaı müddetle: 
ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur Proje ve keşif evJ 
rakını görmek ve daha ziyade tafsilat almak isteyenlerin Manisa' 
Yilı\yetinc mürncaatlatı ilan olunur. 1 

Vil~yet daimi encümeninden: 
1 
2 
3 

• 
" .. 
.. 
.. 
• .. 

- maJeni soba 
- sıç soba 
- yerli boru 

galvanizli boru 
yerli dirsek" 

• deveboynu 
soba tahtası 

odunluk 
maş:ı 

kürek 

dirsek 

Adet 
250 
300 

12000 
1500 
1200 
800 
600 
600 
600 
500 

,. galvilniz beyaz şapka 600 
.. sandokme anJhtar 600 

Balada m~harrer olduP;u üzere 1,2,3 No hizalarında Y"'zılı levazımı l 

ıeshinive ayrı ayrı üç kalem olarak şartnamelerine tevfikan kapalı zırfl 

usulile 5 teşri nisani 930 çaqambı günü saat on bire kadar münakasaya' 
konulmuştur taliplerin şeraiti münakuayı anlamak üzere enelimen kalemine 
mürac .. tları teminat ve teklif mektuplınru de yevmi ihalede vakti muay
yene kadar encümeni vi!Arete tevdi eylemelerl 

Darollnnun Eıninli~in~en: 
fen Fakiiltesinde mün bal bulunan Fizik Müderris 1\lua vinliğl ı 

için yapılacak mli;abaka imtilıanı hakkındaki sualler berveçhi atidir: 
1- ScyyaUarda intişar slir"ati 2 -Gazlann cereyanı. 3- Gaz-'. 

lann razariyei harekiye~i. .ı- 'fullerin tcdahülü usulile mesahası. 

5- Elektrolitlerin nakıliyeti. 6- Elektiriki müteharrik eserler ile 

endıiksiyon eserlerin miinascbetl mütekabilesi. 7- Self endüksiyoıı,ı 
muhtelif tezahuratı. 8- foto elektrik asar ve tatbikatı. 9 - Ci
simlerin bünyelerinin tayininde (X) şuaatımn tatbikatı. 10- Atom 
]arın teşekkülAtı. Tarihi i!Andan üç ay sonra müsabaka imtihanı 
icra edilecektir. Fazla malumat için Fen Fakültesi kalemine mli

racaat lazımdır. 

lstan~ul f ilaJetin~en: 
Kapalı zarfla münaka:<aya vaz edilip 29-10-930 tarihinde iha

lesi icra edileceği ilan edilmekte olan Dahiliye \ 'ekaletine aıı 

11500 defterin tab'ı ihalesi Cumhuriyet bayramı mlinasebetile 
30-l 0-930 perşembe giınü saat 15 be icra edileccıti tekarrur ct
ml~ olmakla talipler % 7 ,.'i nisp"ltinde muvakkat teminat akça'1 
veya hükumetçe muteber bir Banka teminat mektu bu ile tek!Hna-ı 
melerini mür.akasa ve ihalıit kanununun 10 cu maddesine tama- ı 

men muvafık bir şekilde ihzar ederek zarfların açılma zemanı olan 
30- l0-930 per~embe günü >aat 15 de Dahiliye Vekaletinde mil

teşekkil satın alma komisyonuna ~artname YC nümunelerini görmek i 
isteyenler her gün Ankarada Dahiliye \"ekaletinin Vilaretler ida-, 
resi üçüncü ~ube müdürlliğüne ve lstanbulda Vilayete mliracaat: 
etmeleri ilan olunur. 

Ta~lisiJe umum ınu~irli~in~en 
Anadolu tahlisiye mıntakasının Riva, Kclı\ğre, Fener mevkile

rindeki mebaniden bazılarının tamiri ve bazılarının dahi tecdidcn 
inş•sı mukarrPr bulunmasına binaen yirmi gün müddetle ve ka
;ıalı zarf usulile münakasaya vazedilmi-tir. 

l\lezkur binaların ihalesi 6 teşrinisani 930 perşembe günü saat 
14 de icra kılınacağından taliplerin bu baptaki keşifnamelcri 
görmek üzre Galata'da rıhtım caddesindeki idareyi merkeziyeye 
müracaatları. 

lstan~ul Ziraat Bantasın~an 
Karyesi Sokağı No Cinsi 
Pendik Postane 585 Köşk 

" Yeldeğlrmeni 629 ,, 
Gayrı mübadillere alt yukarda yazılı emlAk kiraya verilmek üzerı 

müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin pey akçelerile beraber yevmi 
ihale olan 3 teşrinsani 930 pazartesi saat ikiye kadıı.r bankamıza 
müracaatları. 

Gemi zinciri satılıyor 
Tahlisiye umum müdürlüğünden: 

• ! 
kadını Filibe'de amcası Malıncı 

tıklar mOtebaısısı. t 
Şişli: Gazi ha/ilskllr cad· '• lsmail Efendiden killliyetli miras Dr. A. KUTIEL Anadolu kavağında tahlisiye deposunda mevcut bir 

t d•sl No. 182 t kalmıştır. Mumaileyha Müzeyyen dan mürekkep tahminen 80 kulaç mlkdarında gemi 

Nırgllcclyan eczanesi ittisalinde. •' Ha."m eğer hayatta ise !<'ilibe mü!- Cilt ve efrenci hastalıklar teda· teşrinievvel 930 pazartesi günü saat 14 de Anadolu 
ıülüğQne müracaat eylemesi. 

Kıbul: ~-6 yı kadar vihanesl. Karalı.öy Topçular cad· tahlisiye deposunda satılacağından taliplerin Anadolu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1•'---~~~-=-~~~~~~ .... ~~~~oLJ..-..___.~--..__.~~"--~~~~~.....:.~~~~~...ı..--~.;,,.~,,;_~-

kaç parça
zinciri 20 
kavağında 

kaı·aRında 
.,. 
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~ahlık Kelepir 

f ord kamyonu dOnyanrn lıtmaıı lıer tarahıidan n bilhassa ı 
müstesna bir raObete mazhar olduğu memleketimizde. 

iktisadi ve idareli randömanını ilpat elmlfllr. Fani U. 

yonuııuıı lıotilıı rakip markalara failıiyethıi pteı • • 
ınllhim sebeplerden birı, fimdilıi lıalde llllfllıı fonl ıu..

yotlanmn nıocehheı bulunduğu dllrl wttell nııaını... 

Joıı• kendisine verdiğı ıevkalAde kııvv• oerriyedlr. 

Ancalı normal ve doz yollar ~ 11uktezi vitesler ... 
rafile temin edilen btı mllltesna kuvvei cerrlye, bil
..... kumlu we çaınurlıı mıntakalarda annlı ,ollarda 
.. yanı taktir 90rillllllktedir. En J&kın Ford acema
lığ11111 ıııoracutla kazancı arttırmak isteyen durendi' 
1lloarlanıı IUe ve samımı lloatıı mesabesinde telekki edi

W. dllrt wituü forll lıamyonunuo goslerilmesilli'iaıeylniı, 

fORD. MOTOR COMPAJIY EXPORTS INc.: 
Lincoln FOID FltEPOIT. llTAlllUL 'Fordson 

1 '/ 2 Tonluk 

FORD 
Kamyonu 

latantıuı ıatırllıasında 

ııi>mrOklenml' ota· 
r•k teslim 

fl•b 

1700 LiRA, 

-~ .. - -

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 
Güzel ipek çoraplar 
Lüks ile yıkandıkta 

Nafıa Vetaletin~en: 
7100 ?oh 'ft 500 kllowaı kudretinde ılternaıörlu, 600 beygir buharlı 

! .i~ 

İstiklal Lisesi 
Ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 

!hiç bir 
tehlikeye 
maruz 
ıkalmazlar 

Kapalı zarfla mUnakasa11 icra edilerek ihale edilememesine 
binaen 5 teşrinievvel 930 pazar gilnü pazarlıkla mubayaa edile
ceği i!An edilmiş olan su lşl~ri levazımının şartname veçhile bir 
ay zarfında Avrupadan celp ve teslimi kabil olamıyacağı düşünü
lerek pazarlıkla alınmasından sarfı nazar edilmi~tlr. Kapalı zarf 
usulü ile alınmasına karar verilen bu eşya ve levazıma ait müna
kasa şartnamesi Sondaj levazımı ayrı diğer levazım dahi ayn 
münakasaya konulmak üzere tebdil ve bunlardan Sondaj makine
leri için B ay diğer levazım için de 2 ay teslim müddeti kabul 
edilmiştir. Münakasa, Naha Vekaletinde müteşekkil komisyonda 1 

kanunuevvel 930 tarihine musadif pazll.rtesl saat 14 de yapılacaktır. 

( maıehıırıft mık!Myı morbuı, takriben 75 ton ıildeıinde, gay•t eyi bir halde 

n v~ bir mUddet Sofya febrlnln ten vlratındı lıtlmıl edllmlf bulunan bir ıdoı 

n mu ıeferraaı elelı:trllı: mavellldl Hblıktır. 
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MOracaaa N. Dlmlttof "Srednı gora. No. 80 Soflı 

Bromaral • Knoll> tabletleri dünyada en ziyade mateammim 
&sap mQsekldnl ve manevvlmdir. Bu mü~tahzar mllyon
lan:a vakada tecrilbe edilmiştir ve hergün binlerce doktor• 
lar tarahndan tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakika 
geçer geçmez, pyanihayret olan müsekkin tesirini gösterir. 
Uzun llll1llD alınsada hiç bir zararı yolctur. - Eczanelerde 
ıo veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - Fabrikası Alman
y.ta Rbe1ıı tızerlnde Ludwlgshafen, de KNOLL A.-0. dır. 

EYİ BİR VALİDE 
EvlAdınıtı .;ıhha•ini düşünen, her 

·hangi bir ıahııtsızlık sebebile zail 
diı~diığiınıl gören, bu mı1nasebet
le kanMz kalan, iştibasız bulunan 
çocuklarına ltıtir . lezzetli ve mü' 
k~ınnıel bır kuvvet i!Acı olan 

enoferratos 
,·ermelidir . Htr ~cu•~d~ bulunar. 

Biltıın ıınıfları mevcuttur. 
Kız Ye erkek talebe ayn kıaımlarda ve ayn teşkilAt da

hilinde idare edilmektedir. 
Talebe kaydına devam olunmaktadn 

Talep vukuunda tarifname gönderilir. 
Şehzadebaşı polis merkezi arkasında 

Tel : lat. 2534 

Erzak münakasası 
Kilo 

i'5,000 
18,000 

cinsi 
Ekmek İstanbul Ayvansaray ikinci unundan 

Et birinci ilnıf 

Rize jandarma mektebi müdüri
yetinden: 

Mektebin senelik ihtiyacı olan yukarda eins ve ınikdarı yazılı 

ekmrk ile Et 6-10-930 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Münakasaya iştirak ede· 
cekler bedeli muhamminenln yilzde yedi buçuk niıbetindekl te
minan muvakkata akçasını veyahut kiymeti muharreresi üzerinden 
istikrazı dahili tabvi!Atını veya bona liJanndan yüzde on nok
sanile diğer milll esham ve tahvll&tın mal 1andıgıııa teslimini 
havi makbuz suretini veya banka kelalctnamesini hamilen 25-1 o 
-930 cumartesi günü öğleden evvel saat 9 dan 12 ye kadar 
mektep miidüriyetindeki satın alma komiıyonuna müracaat etme
leri ilan olunur. 

~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-

Is p irto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum miidürlüğünden: 

t,~~~,~~~ a~et ~o~ si'e 
Kapılı zarf usulfle 8 ıqrlnllanl 930 tarlhindo bllmönıkuı alınaoelı:tır. 

Taiiplerin ••rtnımeyi almak Uzere dcıreı fUbesine mOrıcaaıla.n. 

~aınsun ~~ınrnın ~aı ınn~irli~ln~en: 
Samsan gUn.rUğünde yapılacak sondurma ve memur odaları 

kapalı zarfla münakaııaya kunıılmuştur. Munakua 1 tefl'iniıanl980 
cumartesi günü saat 15 te Sanııun'da gUmrilk baş müdürlyednde 
yapılacaktır. • 

Münal<asaya 1'°1'ak edeceklerin teklif mehuplarılll ve muvak· 
kat teminatlarını ayni günde saat l4-30 a kadar baş müdllriyet 
muhaıibi mes'ullü~e vermeleri llzımdır. Talipler münakasa, şart
name, plAn ve h,lfnameyi litanbul ırümnik baş müdüriyetinden 
tPılarlk edebiJİrleı 

& motftmnd ,lpdt C 
r::ıı; •·~ ıw,; olur. 
LGKs ıJc 1ıt•r•r•• on•\ 
mlllıafaza ..ı..ıı.. 
&.Dt. ılc çonplon yirmi dc{a 
,w,.bıbnmiz ; renkleri " 
parlakU.klan u1e Zl.yiOlm,u .. 
oanıc ocııo .ım.klcn tıo.uıma. 
ı.Du, ,- ıçuı co cmı. 
n.ııcıı .du~ çQokO ıoa derece aafarı 
buna J:l.IU olmak ıçi.o ıDC"C' ~ 
uun bcyulığıaa bobııız. 
S&ır mevaddl aıuzırn ık yıta
,.ru clbiodenmı:i ••blibyo iDa 
ftmeTU1İ2. . . 
LUKS 

- ---- ----

Rakıya kıymet veren 
yalnız rayiha ve lez
zetl deOll, klmyevt 
terkibinin satlyetldlr 

ay a~ ve lezze en 
nefis ve klmyevt ter
kibi en temiz rakıdır 

Yeni şartnameler Ankarada Zat İşleri Müdürlüğünden lstan
bulda Naha Baş Milhendisllgindcn meccanen alınacaknr. Münaka
saya iştlrAk edecekler, Teminat mektubuyla Ticaret odasında mu
kayyet olduklarına dair vesikalarını l:ıir zarfa ve şartname daire
sinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını da diğer bir zarfa ve 
bunların hepsini üçüncü bir zari derununa koyup üzerina hangi 
münakasaya ait olduğunu ve teklif s1hibin in isim ve adreslerini ya
zacaklardır. Teklif ııarllarının münakasa icrası saatından evvel 
komlsy9na verl!mesi IAzımdır. 

Bahriyuna ilan 
Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Mukaddema tamir için havıu alınan Karadeniz boğazı haricinde 

o "' ~ o " ~ 
41, lt4, 30 arzı şimalt ve 29, 09, 30 tuli şarktde klin fener 
!taret geınieinln tamiri bitmit olduğundan 1 O teşrinievvel 1930 
tarihinden itibaren mezktir geminin eski yerine konulmuş olduğu 

bahriyuna ilAn olunur. 

Manisa vilayetinden: 
Manila sıhhat ı,ıeri için - Onbeşllk hariç olmak üzere ve 

nakıı seri itibariyle - beher serili 375 lmruş muhammine kıyme
tinde ıt60 Hri Neolalvanan sann alınacaktır. Münakasa müdded 

' 
teşrinlevvelln i6 inci oumartai gllnll 1a•t 11 e kadardır. Talip-

lerin vlllyıte uıllracaatlırl. 

bnılr ınaarn ınodorın~nn~en 
h:mirde Kaq& Yalıada lnfl edilecek Soukkuyu mektebi intaatı 

6-10-930 111dblndn itibaren iO gtiD mllddede ve kapalı zarf 
lllOlö U. uı:ilnuasaya konulın~tur. ·raHplerin teraitl anlamak üzre 

Anw. Maanf MüdUrlUgüoo Yt ınllnakasa7a iştirak etmek üzre de 2~ 
10-09-0 pnar gtiDtl ııaa& ı• te lzmir VilAyetl dalmt Encümenine 

püracaatlaıı ll&n <?lupllE\ 

U.e'ı.ıl l!fidlir ı BürhaneddiA 

lıiı· 
ili 
fo 
l11r 

do 
~ı. 

lta 

ita 
fa 
ta 
d<( 


