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2 nci sahifede : 
1 - Suıtan Hamit· terlhf tefrika 
2-Harlct ve son haberler 

3 Uncu sahifede: 
1- MUbadlllerln bankalarda

ki mevduatı ne olacak 
2- fener yolundaki ıoyıun 

teşebbüsü falllerl 

3- Rıhtım hakkında komis 
yoncuların raporu vekA· 
Jete gönderJldl 
4 Uncu sahii.:de: 

J- Haftalık icmal, 2· 'Felek, 
3- Tiyatro bayatı 4-HlkAy< 
5 inci sahifede 
~fnema Alı::ı-ml 

Balkan konferansı- Macar basvekili yarın sehrimize geliyor nın bilançosu 
Birinci balkan konferansı, beı on 1 

~:y~~~t!:r~~~~wı:::!:'. Maarif Vekili Darülfünun 1 Kazım Paşa 
.. :~eranı e.naıında .;;,lenilen nu- • •h ~ d•k tt• M. Bethlen 1M. Venizelosun pazar gü
·-dan yapılan münakaıalardan t t s e 1 
•• llİhayet izhar edilen temenniler- In ı a nı a ı M. M. reisi bu akşam 
cı..., alınan kararlardan seriye ne kal A k •d• 
""ıtır? Ekseriyet kazanan namzetlerden hiç 0 araya gı ıyor 
'Şinıdi ıükunetle ve hakikatleri oldu bı·rı· henuz'' tercı'h edı'lmedı' 1~ iİbi mütalea ederek, bu ciheti tet 
lıill etınek liızımdır. Milletlerin bayat 
'• Dıukadderatına taalluk edea iıler
'9. bir günün veya bir ıözün §&hıi 
••hi·h 1 'ü' 'd 111 eyecan arımız zerın e yap 
1'iı teıirlerle hüküm yürütmek doğ
._ ol.ınaz. Delf tiyatroıunun iki bin 
bot Yiiz senedenberi kuvvetini kay
~Yen sihirli tesirinin muhitinden 
•trıınıadıktan sonra konferanı bil&n
~llnu daha hakikate yakın bir ıe-

de tanzim edebiliriz. 

Fakat ağlebi ihtimal vekalet Yusuf Ziya 
B. in namzetliğini tercih edecek 

Ankardan gelen malilmata 
göre Maarif vekili Esat B., Da
rülfünun eminliği intihabat ev
rakile, Darülfünun emin vekilli 
ği tarafından gönderilen mazba 
ta ve raporu tetkik etmiş, ve bu 
tetkikat neticesinde, intihabın 
Darülfünun nizamnamesi dahi-

lle1nelınilel hayatın kanunlarına, linde icra edildiğini, ve Edebi
Plikolojiıine vakıf olanlar için birin- yat ile İlahiyat müderrisleri ta
ti balkan konferanaı mühim bir te- rafından intihaba karşı sertde
•llkk; adımı ıayılabDir. Balkan ittiha dilen itirazları gayri varit göre 
ılı lorınülünden cesaret alarak, kon- rek intihabı tastike karar ver
~•nıtan çok ıeyler beklemiı oları- miştir. 

Meclisin küşadı teşrini
saninin birinde Gazi Hz. 
nutuklarile icra edilecek 

B. M. Meclisi Reisi Kazım 
Pş. bu akşamki ekspresle Anka 
raya hareket edecektir. 

Millet Meclisi, Teşrinisani
nin birinci cumartesi günü Rei
sicüınhuh Hz. nin bir nutuklari
le küşat edilecektir. 

İlk gün Meclis Reisi ve di
vanı riyaset azalan intihap olu
nacaktır. 

Ankarada top
lanacaklar • belki de biraz ıukutu hayale uğ- Müteıruv.im istihbaratımıza 

l'anıışlardır. Fakat onlar bunun se- göre, vekalet intihap esnasında S F k 
lı.ı.ini konferanstan ziyade kendi ha- 58 rey alan hukuku hususiyeidü • • er anı yarın Anka-
~erinin vüı'atinde aramalıdırlar. ve! mürerrisi Muammer Raşit DarD/fllnun eminlijfine getirilmesi raya hareket ediyor 

Macar başvekili 
yarın geliyor 

Muhterem misafirimiz 
parlak surette kar

şılanacak 

Macar başvektll Kont 
Belhi en 

nü gelmesi şüphelidir 
Ticaret muahedesi bitirilirse M. Veni
zelos pazar akşamı hareket edecektir 
Aksi takdirde seyahati iki üç gün gecikecektir 

Yunan sefirine t.alimat gönderildi 
Atina, 23 (Apo) -Ankarada 

ki Yunan sefiri M. Polihronya
disi, Tevfik Rüştü Beyle vuku 
bulan son mülakatı hakkında 
Hariciye nezaretine uzun bir 
telgraf göndermiştir. Yunan se 
firi bu telgrafında, müllik.atın 
son derece samimi cereyan etti 
ğini, Tevfik Rüştü Beyin mü· 
zakeratın pek yakında biteceği 
hakkında teminat verdiğini bil
dirmiş ve 'ftirkiyenin son glim
rük teklifatı hakkında talimat 
istemiştir. 

Yunan sefirinin b~ telgrafı ü 
zerine bugün M. Venizeloswı ri 
yasetinde, Hariciye, Maliye ve 
Ziraat nazırları fevkal&de bir 
surette toptanarak Türk teklifa L .ıı.. hilaf. ittihat .... Beteriyet kütle Beye, 56 rey kazanan Türk tari- çok muhtemel olan 

..., Serbest fırka lideri Fethi B. 
illa aaırlardanberi takip ettiği aziz hlhukuku müd~rris!- Y~~uf Zi- Yusuf Ziya B. 

••Yelerdir. Beterin tarihi yalnız ar- ya Beyden henuz hıç bırini ter- . • . 
1 

al le urnhunı:- ~~bi ~uri B~y ve i-
"'1-.. ile yazılmıyor. Münferit inıdele cih etmemi;ıtir Maamafih Yu- teblıg beklemış er ve ar arın- dare ey etının saJ.J mebus aza
rı., fevkinde henüa zapt ve tanzimi suf Ziya Beyin: tercih edileceği da bu hususta görüşmüşlerdir. sı yarın Ankaraya hareket ede-

Macar başvekili kont Bethlen tını tetkik ve Yunan sefirine 
yarın trenle şehrimize geleçek- telgrafla talimat gönderecekler 
tir. dri. Ticaret muahadesi mü.za-

~ün olmıyan cemaat cereyanları ağiebi ihtimaldir. Eka~liyette ~al~ müderrisler ceklerdir. 
Tren saat 10,4-0ta Sirkeci ista kerau cumartesiye ka<lar biter- • 

~- Balkanların kanlı tarihinin D "lf" d . .h b tasdık haberıne ınanmamakta- Ankarada Meclis açılmadan 
syona muvasalat edecektir. Ma- se Yunan 8aşvekili M. Venize- . Veniztlosun Ankara sı~ahar'ıı 
car başvekil için, hararetli bir los-ı, o gün Ankaraya hareket rtfakat tdtcek olan sejfrlmiz 

llon aafhalan daha kurumamııtır bi- aru unun a mtı a at dırlar. Darülfünun emin vekil{ evvel umumi bir fırka i timaı 
le..b·. Buııün onu unutmak iıtiyenlerin . Darülfün.':1Ilda.ekseri.ye~ teş- Mus~~fa Hakkı B. dün bir mu- yapılacak ve bu içtimad~ Bele-

istikbal yapılacaktır. Kont Bet- edecek, aksi takdirde seyahatini Enis B. 

" - d" lan! d kıl eden muderrısler ıntıhabın harrırımze : diye intihabı kanununun tadili 
il 

Çosu un onu yazmıı o ar ır. . . . · 'l 
~ terait it d b' L-•kan k nf tasdıkınden gayet memnundur- "-Kanun ve hak tasdık edı irin açılacak münakaşanın şekli 

~len ~üınhuriyet bayramı . şe~- bir iki g~ tehi~ eyli~ecektir. derek ŞarkiKaripte sulh ve sel; 
~ennde b1:1l~nmak. ve ncalı· Bu .s~bebı mebn~dlr kı, ~unan metin bir zımanı olan Tlirk- y, 
mıze temas ıçın aynı akşam An hancıye nezaretı, M. Venızelo- k t' . h 1.. d a ın a ır ..., 0 eran 1 Ek ır k 1 Ed b · ' Z b k .. l" b. ~ 

~'."'o yalnız toplanmıt olma11 bile ar.İIAh~ ıyefttkeiil a a_n "de ıy.at Iı?iştır. atfen a.~ adtukr uE ır ne tesbit edilecektir. 
~ ın aff-L-- t ddol b'I" ve a ıyat a tesı mu errıs- tıce memu etmıyor u . saşen 

k · h · ·· A • d nan mu arene ının usu un eı karaya hareket edece tır. sun angı gun tina an hare- .. • . 
ket edeceğini henfür Ankara Yu dolayı, hukurnetı matbuasınn 

uv ~.,e a una 
1 ır. leri ise daha ziyade asabiyete diğer bir şekli hareket de garip S h k 

Birinci balkan konferansının yap- düşmüşler ve telaşa başlamış- olurdu. Kanunen yeniden inti- ovyet Ü ümetinin bir Müddet bitti lıtı en büyük iı, balkan milletlerinin !ardır. Dün edebiyat müderrisle Jıabat için Şurayı Devletin ka- karan 
·~~ .. aralarında kendi meselelerini ri Türkiyat enstitüsünde topla r3rı olmak lazımdır. Bu nence MOSKOVA 23 AA _ M" 
Clll'ijtup halledebilecekleri kanaatini narak tasdik haberinin teyid~- ümidin fevkinde lıir h_1di ·e •le.- .,_ ~ • ,.: . · · u 
nıı...., olınaaıdır. Meaeleler çabuk ne dair Ankaradan resmı hı r (Devamı 6 ıncı sahıfede) . ruı""lat omıs .rlıgı Sovyetlere Rusya ile ticaret 

mukavelesi "<Ya ı:eç hallolunur münaka•alar ba- karşı tahdidat vazeden devletle 
~ . . 
la,.n sert, hazan da doıtane olur. Bun 
lı., •Yrı itlerdir. Eıaılı olan nokta 
.... 1lcanlıların kartı karııya selip ya-

ncıların tava11utuna -ki bunun çok 
~alıya mal olduğunu iddiada her
•ı DıÜttefiktir- hacet kalmakaızın 

1~liitınekteki büyilk menfaatin anla
tı Dııı bulunmaaıdır. Balkan konfe
''lllı'- b' 'b· · · ki d k . B' ~ uu-ı ırı ırını ta p e ece tir. ı 
..... k 
..:: . onferanaın halkan devletleri 

cıy, nazırlarının da 11k aık tema 
~Lt~!nıeleri huıuıundaki temenniıi 
.:_~k eder iıe uzlaıma yolunda 
.....,..ı meufe kat'edilmit olacaktır?. 
ti ~İnin, halin, iıtikbalin kendile-
1· ~· ."'ahıuı konıpiıyonları, hayat te
~ ~leri vardır. Maziyi bu sünün sö
. ile İzah etmek ne kadar zor lae, 
ltljlcL_J, d ' " il h k it._ .,,. ı e aynı ıoa e mu a emeye 

ıı.,,rnak oka dar batalı olur. Mitli 

~· ı.,,Ynelmilel hayat tartları deiit
lilıçe, bayat telakkilerinin de bund•oı 
"'iit-- . -... aır olacaiına ıüphe yoktur. 0-
~ıı İçin busünkü umumi bedbinliii 
l;,~llelıniJel hayatın yeııiııe umcle.i te 
~ . e~ek doğru deAfldlr. Fikirler 

ilen, seri müt-dl bir hareket 
~dır. Fakat muayyen bir zamanda 

ı....ekıtlerin bir bllhçoeu yapılıa 
'il tiİrüJiir ki,lleri atılan adımlar daha 

:!;::r· Hayatın iıtikameti inzi,..ya, 
~ . da cleiiJ, iftirake, ittihada müte 
~tir. O derecede ki, buaünlıü 
~""1dl buhran bir Türk kaylüıü ile 

lrar R • k" lül' ~ , ornen.... ve saır uy er 

~, ~inan ameleıile, Franıq, lnaili• 
ıı..._ lair ameleler araımda bir mukad
lq. t •Yniyeti mevcut oldufllnu vizı 
) 

11 İePat etmiıtir. Buidayı para etmi 
~ lıöylüler, it bulamıyaa ameleler, 
~ dertlerinin çarelerini biribirleri-

did' 
llıı. 1frnekte, rekabette değil, uzlet 
l'ııtft da, ıra meaailerlni ruyonaliae et

'-~• ~ulacaldardır. Diplomatlar 
,··~ ~onıpiıyo..ı- tadil et
lı;rı.ı_ biiyıik bir zaruret hiaaetmiye
..... · Fakat nihayet aayinin aeme

llıu ile Seçi..._ı. hakkını iddia eden 
ttar;p halk 1 .. • d .. 'it on ar uzenn e mues. 

~la~. Birinci balkan konfernn 
~ hıaaedilen bu hakikat istikbal 

aı İİınit verici bir ıey değildiı-. 

Ankarada Cumhuriyet baloaunun vt!rlleceğl 
Ankarepalas o!ellnln salonu 

Ce bayramı programı 
tanzim edildi 

re ait gemilerin isticarını ve 

Sovyet vapurlarının bu memle- Müddeti bittiğinden aza
ketler limanlanna uğramasını , mi tarifenin tatbik.ine 
menetmiştir. 

başlan.dı 

Fevzi Pş. Hz ~ 
Samsunda 

Rus Sovyet hükfımetile 927 
senesinde aktolunan ticaret ve 
seyrisefain mukavelesi müdde-

SAMSUN, 23 (Milliyet) - ti bitmiş ve dünden itibaren bu 
Bliyük Erkam harbiye reisi Mü- memleket müvaredatına karşı 
şir Fevzi Pş. Hz. !eri refakatle- azami tarifenin tatbikine başlan 

rinde ordu müfettişi İzzettin ve ' mıştır. 

kolordu kumandanı Sedat Paşa- Muahede müddetinin bitme
lar ve maiyeti erkani.le dün Sam si üzerine Rus eşyasından güm
sunu teşrif buyurdular. Samsun rükteki en ziyade mazharı mü
valiıi K~zım Paşa ve Samsun saade devlet muaır~lesi kaldı
meb'usu Avni B. müşarünileyh nlmış olduğundan bu müsaade
Hazretlerini Havzadan istikbal nin istilzam ettiği tenzilattan 
etmişler ve Samsun istasiyonun )"e:nİ muahedenin ak.tine kadar 
da büyük merasimle karıılan- istifade edemiyecektir. 

Vilayette biiyük bir resmi kabul ve mış lardır. Kendileri Gazi kona 
ğına misafir edilmişlerdir. Şe--

muhteşem bir geçit resmi yapılacak hir kamilen bayraklada donatıı 
Çar§amba gününe müıadif olan j miyetler ve halkın ittlrakilc) mera- IJ"ttlr • 

Moskovada müzakere edil
mekte olan yeni muahede ikmal 

edilmek üzeredir. 
CUmhuriyet bayramında yapılacak sim geçidi yapılması, gece ıehrin - ----------------------
meraoim programı tertip edilmiştir. muhtelif yerlerinde ıenlikler tertibi ~ 
Program ıudur: ıuntlle olacaktır. 1 

1 - Bu tezahürat, giAtdüz hük(i- 2 - BugUn resmi ve huıuııl daire 
met namına vali tarafından tebrikAt ve müeBBeıeler, mekte.eler tatil edile 
kabutli, ordu tarafından ( Darülfü- cek, gündüz saat yediden itibaren 
nun, mektepler, poliı, muhtelif ce- bililınum resmi ve huıuııl daireler, 

mağazalar, dükkinlar, kara ve deniz 
nakliye veaaiti bayraklarla donaltıla

Beş hasta var! 
Etem izzetin yeni •••r 

Bu glbı Mllllget 
neıretmeğe bqladı 

BEŞ 
HASTA 

VAR! 
Etem Izzet'ın şah 
eıerl, fakat Bt!lklgs'I• 

romanıdır. 

cak ve gece her tarafta tenvirat yapı 
lacaktır. • 

3- Saat ondan on bire kadar viUi 
yet merkezinde atadaki tertip ıtraaile 
tebrikit kabul edilecektir. Saat on bir 
de vali ve tebrike gelmiş olan zevat 
Beyazıtta hazırlanacak tribüne gide
rek orada Kolordu kumandanına mü 
Jaıri olacaklar ve gesit resminde harır 
bulunacaklardır. 

4 - Geçit resmi saat on bir bu
çukta başlıyacak ve atideki tertip sıra! 
sile olacaktır: ı 

A - Motosikletli polisler, B- Aske- 1 

ri bando, C· Harbiye, tibbiye, kuleli, 1 - Fevzi Paşa H•. leci. Z - 'Oçüncü ordu mületti.şi lzzettin Paşa. J _ Yt· 
Halıcıoğhl, Maltepe ve deniz liseleri dinci Kolordu 1.umındını Ali Tuat Pışa. 4 - Birinci Umumi Müfettiş lbrahim Tı· 
ve deniz makinist mektebi talebeleri, li Be7. S - Müşavir ısltri Jlirlivı Kadri Paşa. 6 - Mırdln valisi Tıljt Be7 7 _ 
tayyare makinist mektebi ve aıkeri Nüfus Müdiri Umumisi Akil Bt7. I - Jlaliye Mli/ettişi Nihat Bey. g - Umumi 
sanatlar mektebi talebeleri. Müfettişlik ~lemi mıbsus müdürü Hııim Cevdet Bey. 10 - Mırdi• mt.l:tupçusu 

ç. Bir piyade alayı, D - Bir suvB- Eşref Bt7. 11 - Mardin Btlfdiyt Rrisi doktor Yılrya Bey. 12 - Mardin nüit1• 
ri bölüğü, E- Bir topçu taburu, F- müdürü. 11-Mevli Kumandanı 05man Bte~ 14 - Jlubıbirimiz Jlünıim Bey. 1s
Bir muhabere bölüğü, G - Polis müf- Vilayet Jandarma Jıumandam R•lilt. B•7. 
rezesi, H - Cümhuriyet timsali (Ma-
arif müdürü vilayetle temae ederek 
hazırlayacaktır.) 

nan sefirine bildirmemiştir. memnuniyeti bildirmiştir.Türk 
Atina, 23 (Apo) - ·Rusyadan ye sefiri Enis Bey, M. Verize 

avdet eden Sovyet sefiri, Yu- losle beraber Ankaraya gidece 
nan Hariciye nazırını ziyaret e- ğini söylemiştir. 

/iutbol federasyonu r.tsl Muvaffak B. 
misafirleri St!lllmlarken 

Aris Yunan takımı dün 
öğleyin trenle geldi 

Misafirler Sirkecide sporcular tarahn. 
dan hararetli tezahüratla karşılandı 
Şampiyon F enerbahçe takımımızdan temiz, 

nezih ve teknik bir oyun bekliyoruz 
"Aris" Yunan takımı dün 

öğleyin konvansyonel trenile 
Şehrimize geldi ve bugüne ka
dar hiç bir takıma nasip olmi
yan büyük tezahüratla istikbal 
edildi. İstasyon ve civarını t~n
lerce kişi doldurmuş, kalabalı~' 
iğne attlsa yere düımiyecek ke- 1 

• 

ZEKi MESUT 

4 ve 5 inci sahife
mizde bu emsalsiz 
aşk romanını oku -
yun uz. İ- Etfaiye müfrezesi, J- Şehir ban

dosu, K - Dnrülfünun ve tali mektep 
(De,·amı 6 ıncı sab;fede) 

• 

Erkanı harbiyei umumiy• reil!i Fevzi Paşa Hazretlerinin 
Şark vilayetinde bir teftiş seyahati icra ettikleri malf1mdur. Pa 
şa Hazretlerinin Mardinde /kes erJc§nı hükfimetle bir arada çek 
tirip muhabiri mahsıı& tacaiın dna ~önderi/en resimlerini neıı.r 
ediyoruz, · 

sif bir şekil almıştı. Tren istas
yona alkışlar arasında girdi. 
Kompartiman pencerelerinde 
"Aris" oyuncularının betı.ıı çeh 
releri görülüyor ve candan al
kışlanıyorlardı. Gazete fotoğrn.Z 
çılarının büyük bir faaliyetle re 
sim çıkarmak için vagon, direk 
üstüne tınnanmak gibi akla gel 
miyecek şeylere tevessül ettik
leri fark ediliyordu. Nihayet 
tren durdu. Halk yekdiğerini a
deta çiğner gibi oyuncuların 
kompartimanına hücum etti. 
Yunan takımı oyunculan üzer
leri sarı işaretli siyah bere ve el-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Aris sporcuları uırı Brlstoi 
ol•llnde cektlr.:llt11mlz resmi 



1 

1 

Sulta.,tfiamit ~-
1aıısın Paşanı11 Halırutı •. -

f c: 74 (Tercume ve iktibas 
hakkı mahfuzdur.) 

Osman Bey Padişahın 
gözünden nasıl d~ştü .. ? 
Kilercibaşı eskiden Padişaha in
tisap etmişti. Kendisinin gözden 

düşmesi ortal ğı altüst etti 
Kilercibaşı Osman Bey cülus f 

tan evvel Sultan .Hami~e. int~-ı 
sap etmiş bendegandan ıd,i. Bır 
aralık hayli teveccüh ve ikbale ; 
mazhar olmuş iken ikinci kiler ı 
cı Hüseyin Bey birden parlıya- 1 

rak kendisi gözden düştüğü i
çin bundan mütevellit iğbirar 
ile bir sui kast tertibine dahil 
olması muhtemel görüldü. Os
man Bey zevk ve rahatını se-J 
ver, gürültülü işlerden muhte
riz bir zat olmak itibarile, ve- ' 
lev iadei teveccüh için de olsa, 
sergüzeştçuyane hareketlerde 
bulunmıyacağı cümlenin malu
mu idi. Ancak "muhbiri sadık,. 
m maruzatı hırkai saadet ala
yına müteallik, Hünkarın bu hu 
sustaki vehmi de malUın oldu
ğundan zatı şahane mumailey

1 
• 

hi istiçvaba İzzet Paşa ile beni 
memur etti. Osman Bey o ara
lık hasta bulunuyordu. Buna 
rağmen evine haber göndere
rek kendisini saraya ceıı!,ettik. 

alisin Paşanın g~nçllı}l 

Osman Bey gibi Hünkarın hiz- bu tedbire tevessül etmeden ev 
metine vakfı hayat etmiş eski ve! Osman Beyi hanesine iade 
bir emektarı istiçvap sandalye- etmiştik. Öyle zannederim ki 
sine oturtmak ve velinimetine Osman Bey nasıl büyük bir fe
karşı sui kast töhmetile zan al- laket uçurumunun kenarına gel 
tında bulundurup ona göre su- ıniş olduğunu ve mühim bir is
al sormak çok acı bir şeydi. Os- tiçvap maksadile saraya çağ
man Beyin öyle bir sui kasttan rıldığını hisetmemişti. Biz bu 
hatta haberdar bile olmadığın- noktaya azami derece dikkat et 
da şüphem yoktu. Böyle bir e- rniştik. Konyadan gelen herifin 
mektarr istiçvap mahiyetinde ihbaratı yalan ve kendisinin fil 
bir sorgu ile meyus ve mütees- hakika ahliiksız olduğu sabit ol 
sir etmek onun ahvali sıhhiye- makla beraber Sultan Hamit 
sini birdenbire fenalaştırabilir- her ihtimale karşı müteyakkız 
di; esasen hasta yatağından bulunmuş olmak için hırkai sa
kalkıp gelmiş idi, güçlükle te· adet alayının icrasmdan bir 
neffüs ediyordu. İş hüsnü idare gün evvel Şakir Paşanın Top
olunmazsa nagihani bir tees- kapı sarayına gidip geceyi ora 
sürle ölmesi ihtimali de vardı. da geçirmesini ve takyyüt teda
Binaenaleyh istiçvap için değil birinin takviye olunmasını em
de mahza bir mesele hakkında retti; öyle de yapıldı. 
malumatına müracaat için sara 
ya gelmesini rica ettiğimizi Konya vilayeti gerek Mevle
soyliyerek o "muhbiri sadık,, vi Çelebisi Efendinin merkezi 
denilen herifin kim olduğunu ikameti olmak ve gerek Reşat 
sorduk. Osman Bey bu adamın Efendi dairesi mensubininden 
kileri hümayunda müstahdem bir çokları o vilayet dahilinde 
iken Reşat Efendi dairesile ala mukim bulunmak hasebile ara
kası anlaşılarak kendisinin em- dan gelecek bu nevi haberlere 
rile Konyaya gönderildiğini ifa dikkat ve ehemmiyeti mahsusa 
de etti. Esasen Hünkarın veh- atfolunurdu. Reşat Efendinin 
mine dokunabilecek nokta bu Mevlevi tarikatine rnensupolma 
idi: Reşat Efendi dairesi le az sr dolayısile Kon yadaki ÇelelJi 
çok alakası olan bir adam hır- Efendinin ve bilumum Mevle
kai saadet alayının güzergahın- vilerin tarassut altında tutul
da bir sui kast tertibatına mut- duklarını evvelce yazm:ştım. 
tali oluyor, bunu kilerci başıya 
bildiriyor, kilerci ~aşı bu ~a~e'.i ,. Ko'?:y~da o~r~p ta saraya 
Padişaha arzetmıyor, bılakıs hoş gorunmek ıstıyenler bu fır
muhbiri Konyaya gönderiyor. sattan alelekser istifade edegel 
Sultan Hamidin evhamı man- mişlerdir. Bir ramazan günü 
trkı kendi kilerci başısının Re- idi, Konya valisinden şifreli 
şat Efendi ile teşriki mesai ve bir telgraf aldık: 
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HARİCİ HABERLER •• 
Mısırda hükumetin dediği oldu Devlet bankası teşkili 

bir gün meselesidir Kanunu esasi değişti, intihabat kanunu başkalaşb 
Netice: Hükumetin istediği gibi ... 

Fakat ... 
Hükumetin buna 

hakkı yok .. 
Dün gelen bir telgraf haberi 

nazarı dikkati Mısırda olup bi
ten şeylere celbediyor. Aşağıya 
dercettiğimiz bu telgraftan an
laşılıyor ki Kanunu Esa>i de ya 
pılan tadilat ile yeni yapılan in
tihap kanunu artık kıra! Fuat 
tarafından imzalanmıştır. 

Mısırın siyasi hayatında şu 
rnn bir sene zarfmda olup biten 
şeyler hayli süratle çevrilen bir 
sinema şeridine benzedi. Biribi
rini takip eden bu hadiseler ara
sında belli başlı bir takım veka
yi var ki hatırdan çıkmıyor. 

Mahmut Pş. Mahmut hükU
meti parlamentoyu dağıttı, Ka
nunu Esasiyi tatil etti. Fakat 
İngiltere - Mısır muahedesi pro 
jesi üzerinde Londra hükumeti
le memleket namına konuşmak 
zamanı gelince milletin reyine 
müracaat zarureti hasıl oldu. 
Yapılan intihabın milli Vafd 
fırkası lehine büyük bir ekseri
yetle neticelenmesi üzerine Na
has Pş. hükUıneti iş başına gel
di. Vafd hükumeti Kanunu Esa 
sinin bir daha tehlikeye düşme
mesi için bir kanun hazırladı. 

/smail Sıtkı Pş. 
Kanunu esasiye yapılacak teca
vüzler ağır cezalarla tecziye e
dilmek istendi. Fakat Kanunu 
Esasiye tecavüz kimler tarafın
dan olacaktı...? 

Saltanat ve onun nazırları ta 
rafından mı? Her ne hal ise kı-

Merkez bankası devlet iktisadiya 
I[ Ecnebi matbuab il y ah udiler.. tında mühim vazifeler ifa edecek. 
Alman başvekl İnmltereye karşı · 
linin vaziyeti · 6

• Mali e vekaleti, bankanın m~şgul olacağı 
Almanyada Brüning kabine- galayanda.. işler hakkında pek mühim bir 

si millet meclisinde itimat reyi NEVYORK, 22 A.A. - Laa- l 
aldı. Alman sol cenah müfritle- kal 2 milyon Yahudi bulunan tamim hazır amıştır 
rinin kazanmış olduğu muvaffa Nevyork ile Amerikanın diğer ANKARA, 23 (Telefonla)-ı tır. Türk lirasının altın tu , 
k'ıyet gözönüne getirilince Brü- bütün şehirlerinde Y ahudilcr Maliye vekaleti pek yakın bir ve kezalik bankanın çıkaraca 
ning kabinesinin itimat reyi al- biı· çok içtimalar akteeınişler- zamanda teşkili mukarrer olan bankımotların karşılık şartl 
ması bu mutedil zümrelere isti- bir çok içtimalar aktetmişler- Türkiye CümhJriyet Merkez istikraz kanunu ile tesbit ol 
nat eden hükumet için büvük hükumetinin Filistin hakkında- Bankasının faaliyet ve vazifele- caktır. 
bir muvaffakıyet teşkil etmiş- ki siyasi neşriyatının Yıahudi ri hakkında mühim bir tamim Banka muameleleri: 
tir. Avrupa matbuatı bununla mahafilinde büyük bir heyecan hazırlamıştır. Elde ettiğiıniz bu Banka hazine mevduatıru 
çok meşgul oluyor. te;rl~t ~~iş olduğundan bahset- tamiınin esaslı noktalarını bildi la ıskonto kabul ve tediya 

"Temps" gazetesi Alman mış er ıVr. d'ld . k riyorıım: ifa ve dahil ve hariçte para 
başvekili Brüning'in muvaffaki er 1 erı arar "T" ki d b k t 'h liyatını temin eder. Altın rniS KUDÜS 2 AA _ y h d' . . ur ye.~ an ;mo ı. racı 
yetine tahsis ettiği başmakale- . • . '. .3 '.. · a u .. 1 I ımtıyazınr münhasıran lıaız ol- le altına kabili tahvil döviz 
sinde ezcümle diyor ki: mıllı meclısının dun 8 saat su- ınak ·· memleketı·e sma1 ve masmı yapar. Ve bu altın ve b' . . . . de 

1 

uzere, 
"Bu şerait dahilinde Brüning r~n ı_r ıçtıma n~tıces~ • teş- mali inkişafa yardım gayesile viz fiyatlerini zaman zaman 1 

kaliinesinin seliimetini teınin ~~: e?-il~c~k ~eşnı mec~ıse ~ahu ,ihdası 1715 No. lı kanu•ıl,.-ı Mec bit eder. Banka 3 imzalı ve a. 
eden yegane fırka sosyaldeıno- 1 enn ıştıra etmemege mutte-ı ı· · "''d k bul olw·~n Türkiye mi 90 gu··n vadeli olmak şllrt 

fk k d'kl · · h ''ku ısı .... ı e a -
krat fırkası olmuştur. Bu fırka tb a~d.arar -~ekar ı erı1nı u ldın::_e Cümhuriyeti Merkez Baııkası- Bankalar tarafından tevdi .,ı 
sosyalistleri iş başmdan uzaklas te ı diırmlnegık d'rar atına a ı;ı run teşkili artık bir gün mesele nacak senet ve vesikaları 1:ıı 
tırmak için hiç bir şeyi ihmal zanne 

10 
te ır. sidir. Bankanu bJ.slrca vaz.iele- kerrer ıskonto edebilir. Mük 

etmiyen bir başvekili tutmak Brezilya ihtilali ve ri şunlardır: · rer ıskontoya arzedilen scnctl 
hususunda kendi mesleğinden, Am "k İskonto fiyatini tesbit, paı;4 mtıkabilindc b:ınkanm tediye 
izzeti nefsinden mühim fedakar erı a piyasasının tedavülünü tanzim, deceği paralar ticari zirai ve 
!ıklar etmek mecburiyetinde kal VAŞİNGTON, 22 A. A. - hazine muamele' erini ifa ve ban nai teşebbüslere muhtac o!ılıl 
mıştrr. Mutedillere ve muhafa- Brezilya hükumetinin M. Hoo- kalarrn tevdi edeceği ı:enetleri ları faaliyeti temin eder-k ve 
zakarlara gelince öyle görünü- ver'e müracaati üzerine Brezil- mükerrer ıskonto ebnek; ve suratle memleket için ç:ık Iıa. 
yor ki bunlar da bilhassa reisi- yaya se.vkedilm~~t~ olan bir ta- Türk parasının iktcs.:ıdi hayat lı ve çok nafi bir kredi bollıl 
cumhur Hindenburg'un şahsi knn eslıha v~ ~u~ımmata am- ve faaliyetinde çok feyizli ham- hasıl olacaktır. Banka ücret 
nüfuzuna tabi olmuşlardır. Rei- bargo vazedılrmştır. Bundan leler verecek olan müstakbel is- kabilinde esham ve tahvilat . 
sicumhur Brüning tertibi hükU- scnrasr için bu kabil sevkiyat ic tikrarını hükumetle beraber ha- kıymetli eşyayı muhafaza ve 
meti tasavvur etmiş, meclisin rası hariciye nezaretinden husu zırlamaktır. dare eder. Sair Bankaların ya 
feshini ve yeni intihabatı intaç si müsaade istihsaline mütevak Bu istikrara matuf olarak it- tıklan muamelelerin ancak 
eden siyaset onun tarafından kıftır. tihaz edilecek olan ıhzari tedbir sağlamlarını yapmağa mez 
teşvik edilmiştir. Onun için bu Amerika bahriyesi tarafın- !er şunlardır. olan Merkez Bankasını her 
serer de kendi tertip ettirdiği ve dan sipariş edilmiş olup 200000 1 _ Banka devlet tarafından lü çüriik ve şüpheli işlerden 1ı 
bilhassa kendi maksatlarını ter d~lar kıymetinde bulunan 12 ye ihraç edilıniş olan 158 küsur mi ruyacak kanuni maniler vaz 
viç eden bir kabineyi tutmak i- nr tayyare Brezitya hükumetine iyon liralık evrakı nakdiyeyi uh rniştir. 
çin bir ekseriyet teşkili husu- satılmıştır. desine alacak ve hükUınet bir Tamimde bundan sonra se 
sunda şahsen kendisinin tavas- Hitlerİ tehdit..! evrakı nakdiyeye karşılık ola- maye ve hisse senetleri hak~ 
su~ ~tmesi ş~si nüfuz v~ itiba- BERLİN, 23 A.A. _ Prus- rak bankaya şimdiden 500_ bin da tafsil.at. verilmekt'71.ve hı 
n ıçın elzeı:ndı. Bu ekserıyet - ya dahiliye nazın M W t' altın lira ile 116 küsur mılyon senetlerının bedellennın teS 
82 rey - en nikbinlerin bile ü- istifa etıniştir ye · · Aı:;e ıg, franklık beynelmilel kıymetler ye için hissedarların kanU!l 
ınit etmediklerinden fazladır. sabık dah·ı·y · nneM, Sarıya yatıracaktır. bah§ettiği bir seneyi müteca~1 F k b d ı ı e nazrrı . eve- .ı..· ··dd · 'f d d b• a .. a~ u? .an sonra başvekil ring tayin edilmiştir. Bu suretle şimdiye kadar kar uır m~ . etten ıstı a e e e 
Brunıng ıçın yolun serbest ol- Gazeteler b taı · k yf' şılıktan mahrum bulunan Türk ceklerı ışaret olwunakta, 

1 d - b k'l' · ' u yın e ıye- · · ba~ı,.~~ tı • ele uguna ve aşve ı ın tam bır tinin Prusya kabine . t f _ parası için bır karşılık vazedıl- .... ......,..ın y~p gı muarn . 
1 emniyetle hükumeti idare ede- dan sa- sol ht' d ~:a ~f 1 miş olacak ve devletin müteba- hakkında daıma memleketi•' 

ceğine hükmetmek hata olur. j ritlere gk:e 
1 

c_~n~ ~ ~ \m~ 1 ki borcları da kantınla teklif edi vir edeceği yazılmaktadır. ~: 
Hakikatle Almanya hükumeti• ki' · ~ c~lm :;nye fıherın / ıen ahkam dairesinde peyder- muclarm iştirak usulüne ge_ 
bir kaç haftalrk bir sükun devre =~a ıng~'stuevvrd~kle~ ırme usd u I pey ödenecektir ce maaşları 100 liradan aşa~i 
. ld . d k . ' o ı en a~zuya e- . 11 1 al kl b' hiss"'· sı e e etmış eme ttr. ' !filet ettiğini yazmaktadır. 2 _ Bankanın teessüsünü ta- an arın. aca .. arı. ır ali~· 

Osmanlı borçları M. Severing, Francfort'ta sö- ı kip eden üç ay zarfında devlet ve ~00 l~~ ;re yuz lıra ems fıJ,ı 
etrafında ylediği bir nutukta dem'ştir ki- teşkilatına dair bilcümle devair k~sırle.n ıç.ın alın:ıcak her i~ 

"H" ı t ft 1 ı .. · ve müe·sesata ait meskuk veya hıssenın bedellerı 18 ayda 
ıt er ara ar arı tecavuz- " dil k · 

1 · 'dd tı• h k ı · külçe altınlar bankaya satılacak e ece tır. erme ve şı e ı are et erın'! f 
yakın zamanda nihayet venniye B •• d •• h• t 
cek olurlar .sa nıa '.id t kuvvetin utçe e mu ım asarru 
yalnız kendı taraflarında olma -

İngilterenin mali bir gazetesi 
olan "Exchange Telegraph" ta 
okunduğuna göre Türk hükume 
ti Fran~a ticaret nazırı M. Flan 
den'in Tiirkiyeye gelmesi vesi
lesile Osmanlı borçları mesele 
si etrafında bir itiliif husulü için 
kendisinlen istimzaçta bulun

ral, parlamentonun kabulü ol- mak tasavvurundadır. 
sa bile böyle bir kanunu tastik Diğer tJraftan hamillerin mu 
etmiyecegını küşat nutkLnda- rahha3ıa~r 22 teşrinievvelde iç
ki sarahate rağmen - söyledi. timaa davet edilen hey'eti umu 
Müşkil bir mevkide kalan Na- miyeye iştirak edeceklerdir. 

dığını kendilerine göstereceğiz. 
Biz, bütün devletlerle iyi müna 
sebette bulunmağa mecburuz. 
Binaenaleyh, sulha muhip ve 
taraftar olmalıyız. Biz iyi kalpli 
ve laıvvetli bire~ Alman olmak 
istediğimiz nisbette bütün dü
nyanın da vatandaşları olmak is 

Yeni sene bütçesinin 200 milyon· 
dan az olacağı anlaşılıyor 

has Pş. hükumeti istifa etti. Düyunu umumiye meclisi mu 
Bunu müteakip Mısırda bir rahhaslarmın teşrinievvel niha

çok karışıklık oldu. Krralın par yetinde Ankaraya gitmeleri bek 
lamentoda hiç bir ekseriyete is- lenmektedir. 
tinat etmeden Srtkr Pş. yı baş- - ~-· • ---

tiyoruz. 

Ankara, 23 ( Telefonla ) -, tedir. Ona göre ~azırl~naııitltıll 
1931 bütçesinin ana hatları, ~a çe es~sla.rı. H~yetı vekıl~~a1'e 
liye vekaletinin alakadar daıre- zar gunku ıçtımaında muz , ! 
!eri tarafından hazırlanmıştır. ve ikmal edilecektir. An~ar ~ 

· · · D 11·1· k"l t nce Yeni sen.e bütçesinin 200 mı!- yu ıçın a ı ıye ve a C: ı ,.e 
yon liradan az olacağı anlaşıl- zıt~anan ş~rtnaı;ı1e Ma~~ye e 
maktadır. Hükumet, bütçede letıne tetkık edılmek uzer 
mütevazin bir esas takip etmek 1 rilmiştir. 

ona hizmet ettiğine hüküm ver 
mekte hiç tereddüt etmezdi. Bu 
öyle bir nazik mesele idi ki her 
hangi bir zatın otuz kırk sen~
denberi maiyetinde bulunması 
ve n:ınü nimetile perverde ol
ması, sadakat ve merbutiyeti 
mücerrebesi gibi mülahazaları 

veka'ete getirmesi üzerine mil- Belçika hududunda 
Bu telgrafta Konya Mevlevi ikilerin asabiyeti arttıkça arttı. BRÜKSEL, 22 A.A. - Le M. Flandenin beyanab 

derga"hı aşçı başısının İstanbtı- Nümayişler kanlı vak'alarla ne- Soir gazetesi müdafaai milliye f k k b rİ"e 

BERLİN, 23 A. A. - Als
dorf maden kuyusunda vtıku bu 
lan kaza neticesinde 257 kişi öl 
müş, 50 kişi yar:ılanmış 23 kişi 
de ortadan kayboimuştur. 

S P k b. M V ' J Ankara 23 ( Telefonla ) - manda ter etme mec u .!ee la hareket ettig"i yazılıyordu. ticelendi. ıtkı ş. a ınesinin nezaretinin Namur müstahkem • enıze OSUn S- • Id • d 'dd nıı.ıt 
'lk · · ı· · ·ı · k Fransız Ticaret nazırı M. Flan- de o ugum an cı en ·ııı Buna hayretler ettim.Bir vilaye ı ışı ~ec ısı tatı ~t~ırme. ~~n mevkiinin bazı tabyalerinin as- ti'kba} hazırJıgv 1 . . N k' p . ati 

d K Es ıy t dil den bu akşamki ekspresle Fran sırım. e çare ı, arıse. _ iJ!l 
tin umur ve mesalihinitemşiyet ra .a . aı_:unu as 

1
, a. . ıçın r::!ştirilmesi için 1931 senesi srz sefirik birlikte İ'Stanbula ha timden evvel tanzim et_ııg eÇ 

bahsinde en yüksek memur o- ı yenı bır 133ıha Y~?~aK, ınbha- bütçesine 30 ınilyon tahsisat ko Ankara, 23 ( Telefonla ) - . . F azını yahat programı, yollaroa g tlrt 
lan valinin bir aşçı başının se- bat kanununu de~ış:ınnek ~ld~. nulmasını istiyeceğini yazmako Hariciye kalemi mahsus müdiri r1eket_.etm~şt~ . ~ansız İ~t sat zaruri zamanlar, Sofya ve .ı\ j 
yahati meseiesini şifreli telgraf Artık Kanunu Esası ?15u.n .ın~- tadır. Kemal Aziz Bey M. Venizelosu st~·~011 ak_lları.cıyeiktısa; ve da tesbit edilmiş ziyareti el süpürüp götürebilirdi. 
la saraya bildirmesi ve bu adi h~bat ~anunu olsun ŞLrndikt h~- Almanyadaki infilak istikbal hazırlığında bulunmak v~ ? ıa :'.e ı Fen ve f ti ve nihayet yakında başlı~' 

Osman Beyin baladaki ifade haberle telgraf tellerini meşgul kumetın arzusuna m~vafık bır BERLİN, 22 A.A. _ Alsdorf üzere İstanbula hareket etıniş- kfileb erkanr, rf~ız ~e ar~ olan parlamento faaliyeti 
~inden sonra o muhbiri sadık etmesi hayret ve istiğraptan ~ekle ko~uyor demektır. Kı~lın felaketinde telef olanların ınik- tir. mensupları ;r.a .~. a~ eşi': o- müddeti uzatmama imkill 
denilen adamın bir suikast ter başka ne suretle karşılanabilir- ırnzal~dı.gı bu k~unlarla nufuz J tarının 231 kişiye baliğ olmak- İ . d .. .. . . lunmuştur. eısıcum ur az- rakmıyo!'. Münt#qm FiıJ --" 
ti batından kendisine bir şey a- di? Ancak şurasını ilave etmeli- ~ salah~~et .. p~lamentonun .. e- ta bnluııduP-u teevvüt edivor. zmır e utzul m ve ıncı ~etlerile Başveki: ~s~et .. ı:ıaşa asri şehir• olan Ankarayı ~.,~)~ 
çıp açmadığı hakkındaki suali- yim ki bu vali vaktile dairei ki- lınden b~sbutun alın?rak h~ku !!!!!!7!!!!!~!!7~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!1B! sc. ış an ıstasyona . yaver erını ı::on er- ve zevkle temşa ettim. Tiif ,ve 
mize Osman Bey çok samimi tabette bulunmuş, buradan ter- mete geçıyor demektır. Yenı ta Ingilı~-Mısır müzakeratı ne İZMİR, 23 A. A. _Bugün mek _su.retıle ~o~t devletın nazı de kısa bir zaman zarfında ~aı1 
bir telaş ile ve yemin ile ade- fi ve taltif sure tile Konya va- dilat bilhassa meb'usan ve ayan olacak? 17 kuruştan 45 kuruşa kadar rr.na ~ltıfat ve ıyı seyahat temen de getirilen biiyük .eserler rı1et. 
mi malfunat beyan etti. Osman liliğine irtika etmişti. adedini azaltmak esasına göre Unutmamalı ki hükumetin 1755 çuval üzüm ve 7 kuruştan nılerınde bulunmuşlardır. Fran srnda Ankara şehrı de krY ıt' 
Bevin beyanatı doğru olduğun (Bitmedi) yapılacaktı. Henüz bu hususta Kanunu Esasiyi tadile hakkı 4o kuruşa kadar 819 çuval incir srz Ticaret nazırının B~~a~ar bir mevki işgal eder. Gazet~~ 
da -zerre kadar şüphe yoktu. An tafsilat gelmemiş ise de evvelce yoktur. Bu Mısırda yeniden ga satılmıştır. da bir turna yaparken Turkıye- de bu ziyaretimden baltS(!C 
cak Hünkarın \'ehmini izale ve Mefsuh kibrit şirketi sızan malUınat gösteriyordu ki Ia:yan uyzndıracaktrr. J al . fi l yi ziyaret için g_österdiği ehe~- ken an'anevi Türk-Fra?sıt , 
Konyadan gelen ihbarın yalan ayan azası 100 kişiden ibaret o- KAHİRE, 22 A.A. - Krral apony ı mısa r er ıniyet ve arzu Ankara mehafı- luğunun her gün inkışaf· ıl' 
olduğunu isbat için İzzet Pa~a Mülga kibrit şirketi heyeti u- lacak ve bunun da 60 kişisi hü- Fuat, yeni Kamınu Esasi ile in- Türk- Japon ticaret cemiyeti linde hüsnü t~sir uyandır~ış- kuvvet bulduğunu ve b~;ıı31 ile birlikte Hünkara muhbiri.'1 mumiyesi diin sabah toplanmış kUınet ve hükümdar tarafından tihap kanununu bugün imzala- umumi müdürü M. F. Yamada tır. Bu akşam ıstasyonda Turk- ziyaretlerimden kıymeti~. 1 11ş• ~öylediği mahalde taharriyat ic ve hükumetle aktoıun.ın "imti tayin edilecektir. Bu suretle a - mıştır. Her iki kanun yarın sa- ile umumi katibi M. Hasegava, Fransız dostluğunun bir tezahü larle ayrıldığımı çok rııı.J 1~0et 
rasını teklif ettik. Hünkar razı yazdan feragat,, mukavelesiniı ı yan meclisinin ekseriyeti ne ta- balı birlikte neşredilecektir. şehrimize gelmiştir. rünü teşkil eden samimi bir ha- sis olduğumu bilhassa ka 
tıldu, hususi yaverlerden Tatar ittifakla tastik etmiştir. raftan olacağını söylemeğe ha- Meb'usan ve ayan meclisleri- Bu zevat şerefine bugün saat va esmekte idi. M. Flanden menizi rica ederim.,, giı!C 
Şakir Paş:ıyı gönderdik. Şakir Heyeti umumiyece eski şirke oet yoktur. de ayni zamanda feshedilecekve 17 buç~kta Pe.ra palas salonla- hareketinden ev_vel ~aradaki M. Flan?en Çanka~ayııaııııl'' 
Paşa gidip ';"Cldiğinde öyle bir tin feshine karar verilmöş ve Fakat milli emellere karşı or yeni intihap listeleri hazırlanır rında bır resmı kabul yapılacak temaslarına daır ıntıbalarmı ken defterı mahsusu. ınıı J;S~~ 
şey görmediğini arzetti. Hüıı- tasfiye memurlar~ tayin olun- taya konmak istenen bu yeni n.i- hazırlanmaz yeni intilıabata baş tır. Ticaret ve matbuat erkanı şu kısa cümlelerle ifade etmiş- tır. Başvekil tarafından 

oekfllr~ !· ~'' '~ rn rlj TC01~·n hu Jn,•st;ır . zam ne kadar devam c:kcek? l2nılacaktır_ davetli bulunnlaktadır. j tin J edilm_iştir 
_;:.:..;.;;.;..;...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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übadillerin bankalardaki mevduatı ne olacak 
Mevduat L..-M._a_hk_e_m_eı_er,_de____,I R~h tım derdi 1 PolltJte J ihracat 
Ubadillerin banka 
ta altın mevduatı 

Kaza mı? Komisyoncuların M Ürettep mi Ofis faaliyete 
k "l t başladı 

Garson Aleksandr raporu ve a e e Fener yolundaki ihracat işleri tanzim 
a• sınan!~ bankası her al- nasıl vuruldu? gönderildi soygun teşebbü- edilecek 
tit na ~ukabil 22,90 drah- Rıhtımsıt yerlerden ücret sü failleri Faaliyete geçmek üzere bü-

ın1 ve k t• or Sazende Neşet Ef. nin al tün hazırlıklarını bitirmiş olan ~ . rme ıs ıy ınmaması isteniyor 
"1 o0n ttıüb d ı "fl ' f esi şehadeti Zabıtaya şüpheli görülen İhra~at ofisi ".1~d~i rü M: Ce~.al ı:ı ıb· a e e 

1 1 
a nam Komisyoncular birliği idare b. k B. Tıcaret mudınyetlenne dun 

::ıı~~ce gerek Türkiye, gerek Çamlıcada bir gece yarısı ga hey'eti dün toplanarak Rıhtım ır aç nokta bir tamim göndererek işe başla 
c ıstan elyevm bankalarda zinoyu açtırmak istediğinden şirketi aleyhinde bir rapor hazır Kızıltoprakta Tahsin Paşa m·;tır. 

~ i~; ınevduatı eshabına ay- dolayı muhalefete kalkışaıı gar lamış ve Nafıa vekaletine gön- köşkünde meçhul bir takım eş- Bu tamimde deniliyor ki: 
tııı c.e etmeğe mecburdular. son Aleksandrı vurup öldü~dü- dermiştir. Raporda, şirketin şar has tarafından yavılmak isteni "Son zamanlarda memleke-

W lilaıııstanda 923 tarihinde neş ğü iddiasile Ağırcezaya verıle'.1 tnamesine muhalif olarak rıh- k' 
, tn b" k B h" B · d.. h kemesı- len haydutluk va ası hakkında tin iktısadi ve mali ahvalini tet-
g' oı ır anun bankalaramev e ıç eyın. ~n mu a tımsız yerlerde de tüccardan al- polis ikinci şube müdiriyeti e- kik eden mütahassısların ihra-

ııtf lı~n altınlar mukabilinde ne devam edıldı. makta olduğu rıhtım ücreti hak hemmiyetle tahkikata devam cat meselesi hakkında serdet-
,90 arın beher altın için Şahit oalr~k .celbed.ilen sazen kında mevcut vesaı·ke istinaden etınektedı·r. 

d f d ı d tikleri mütaleat hükumetçe ihra 4ı !rahmi vermeleri ve al- de Neşet E · 
10 

en ı: izahat vl''""İimekte vebunun men Bu tahkikatın daha ilk hatve catın tensikine atfolunan ehem· 
' "ttrı bu miktar üzerinden Em - Hanen. de Ata B., ben,. ha- olunması Vekaletten rica edil- !erinde, haydutlui!un, Yeşilko··y · · 

' s d M 1 h H d ~ miyeti teyit etmıstır. it b a.ndıg"ına devretmeleri nen e e ı a anım ve ıger k d. ş· k · · ·h b. d k. M d K · -
. b" b h me te ır. ır et ıçın san ır e ı a am erestecıyanın Beynelmilel piyasalarda bı.;h 

ıJtı# ·~~nyetini vazetmiştir. hır han.en.de Çamlıcada ır ha - ithamname teşkil eden raporda kö~künc yapılan baskın gibi mil 
" k B d • ran hüküm sürdüğü şu sıralarda ı·L··ı· dar mevduat eshabı çe

1
ye gıtti u· en orka ad. sar 0

§
1 

mevzuubahs olan sikayetler 4 rettep oldui!u kanaati tekem-
b "''..: ırne ge ~ mallarımıza müşteri bulmak ve is "rı. hıt mübadele komisyonu o muşum. yanıp en dd d" B ı · an ıh mu .. ! etmiştir. 
'' d"" · · Al k d uru! ma e ır. un ara nazar • r memleketimizin normal ihraca-

ald Caatı"Yeti mürahhasasına mü dıg_ım za.~an_ eB san brınnuvM• tımla hiç aliikası olmıyarak de- Koca bir köşki,i müsellahan tıru inkişaf ettirmek hususunda 
"' 8 •ika-y t tm. lerdı·r ugunu ışıttım. ana u v- • ·k·ı k ı il d • k 6 k" · · 
O" J.t·· ., e e ış . ı·h h b d" N şet Ef nin ruz tarı ı e çı arı anma ar an, soymag? . arar_ veren ışının memleketin bütün te~kiliitının t~ • Uracaat edenlerden birisi 1 a a er ver 1• e · h d 1 ·· · ·h ·k b k b glad kt ' 

t z d 1 mazbut ifadesi okundu. Orada rı tım a 'TIUame e goımıy~n .1 - ı 1 e çıyı a . ~ .an sonra ı hem ahenk olarak müzaheret et 
· a e Molla brahim Efen c t dan ruk da bularm başında hırı bıle kalma n d da aynen bo··yıe so··y1u··yordu. ra a. eşy. asın ve gum ı - · t ' b. vazife teşkil e-
l aınadı Keşan Ziraat Ban b 1 d k ı dan hepsinin köşke da.,O-ılmala- md esı va anı ır · v Diğer şahit otomobil şoförü resıı:ıe aıt am ar ar an çı arı an 

Jır lı eznedarı Haydar Beydir. Bu··rhan Ef. ehı·ç "'· ve arkadaşla e.mtra.dan haksız olarak rıhtım rı bilahare guya bir korucu- erİ. . . h ·· •ıayd B L j ' 1 .. d k k k 
1 

hracatın vazıyetı azırasını n~· lda ar eyin Selanik Banka rınını Kadıköyünde Papasın iıcretı ~lınm.aktadır. B~ndan nun ~e ışın en -or ara a tısı- ve ne nevi malların ihracatında 
kel' 1 1040, Osmanlı Bankasın- bahçesi:•e otomobille götürdü- başka şırketın şartna~esınde, nın bırden ~ırrab. ~aden1 ~! smkası müşkilat hi~sedildiğini ve bu tl~ . a 

9
27 altın mevduatı var- rıhtım olan yerlerde hır ton eş tammerı muste at goru me te . . db. 

1 
d .... .. 

1 ğünü oradan Taşdelen suyu - . dTk lise h.. . ti . bapta ne gıbı te ır er uşunu -
~ h membaına çıktıklarını, sonra y~dan~fr~_n_k ücret a.lınac.ağı tas ve şb~m dı .1

1 
~0ik . · ~ k~~ı~e ebrı düg" ünü veya teşebbüs edil<liği-

" u .:elit mübadele komis- rih d ld - h ld k t h tes ıt e ı mış ı uç ışının u 1 • 
• 'l'u k h Çamlıcada oturup içmeğe baş- ~. 1 1.gı a. e şır ~ ın rı - haydutlug"u tertip ettı" klen,· fa- ni Tıcaret odalarından s .. orduk .. !lı r ey'eti murahhasası ladıklannı Behir Beyin, taban- tım ucretı gayrı kanuru olarak h 

IJI Uhık ~·k- 1 . h.. .. t , " kat her ne sebeptense bu işten Ancak bunlar mev·z· ıı .ma .1-lti ~1 
ayet en usnu e- casmı rıkarıp havaya bir el si- 165 k. uru,ş·a· ib. la.t ettiği de rapor - d T k .. ıı 'tını• d 1 kil ., vazgererek, hadiseyi merhul eş Y. et.te oldu. g.un an . ur ı~enın ar b,_ ~ve osya arı mev l"h attıg"ını, bu esnada: "Ne ya- da zıkre' .• ,mıştır. ., " h - 1 kt d-

uğ ~eleye koymuştur. " B" lik hükfı . .. dalı 1 . hasa atfettikleri anlaşılmakta-· ı tıva ettıgı eE .•s ı ı ısa ı mm-
, 'ley' · pıyorsun Behiç B. ?,, diye elini ır ·· metın m~ a esı dır. takalarının ihracat meselesinde-

ıO' · ttı murahhasamı:ıın Se- tutmak ı·stediklerini, Behir Be- le yakında bu meselerun halle-
"' Bank d" d lh " Polis müdürlüğü tahkikatı i- ki vaziyetlerinin ve ihtiyaçları-hı.·· ·· ası nez ın e yaptı.... "'n " Ben havaya atıyorum. Si- dilmesini beklemektedir. · · · k · t ·· 

"'U\l!ı hüsn.. ti f r ki güne kadar intaç edecek ve nm ... tenvın.nı mınta a tıcarc mu 
k u sure e ne ıce- ze ~A ?,, dedig" ini, fakat ikinci d 1 d b kl k 

tc lı.nk b" T""rk it ·~ haydutlug"u yapmağa kalkışan unyet enn en e eme mec-ııı ' a ır u a mı bır· 51'l"h patladıg" ını ve bu esna S b f'd 1 ğı k ld · d · tıkabiı bi T .. k ı· ·ı " aray urnu ı an ı a ı hakiki e~hası Adliyeye teslim buriyetın eyız, · r ur ırası ven - da Al•ksandrın yere yuvarlan- v 
Csas k b l k d" v edecektir. Mıntakanız dahilinde yetişen !L... · ını a u etme te ır. dıg" ını, aralarında evvelce kav- Vi)!yet Sarayburnu parkın- B , "k .

1 
.h 

1 "' v•llıanl B k · ... , da b. fid ı k ğ k u ne cür et veya o tarı ı c ı raç. o unan tıv ·tlt ı an ası ıee ..,.r ga filAn geçmediğini, Aleksan- ır an ı yapma a arar . d h b" . 
le~ ~ altınına mukabil 22 90 drla Behiç Bcıy arasında 20 a- vermiş ve burada bazı kısımlar Arnavutköylü İsmail Hakkı; ihra~ ;a~d~lenn e7 er 

1 
11:"1 

eJı . ~i ~ennekt-e ısrar etmekte dım mesafe olduğunu, söyledi ayırmıştı. .. . . Tophane helalarında aptes bo- h.ak ~n- a. ;~·3~orma . sene er~-
ey eti murahhasamu bu ve daha ba:ıı ifadatta bulundu. Fakat muze ıdaresı burada zan Adnan isminde bir gencin çın, ıgerı .. senesıne ma. -

set Sta Yunan hey'eti murah- Muhakeme, gelmiyen şahitler- Bizans imparatorlarının kabir- birdenbire boğazına atılmış, pa- ~u~ olmak uzer~ her mad~enın 
ıJI~ 1 

nezdinde tqebbuııatta bu den Nazmi Beyle Meliha Hanı leri olduğunu ileri sürmüş ve rasmı zorla alırken yallalanmış- ıstıhEal, ıstok, ıhracat vazıyetle 
· ·"' acaktır f rini ve hangi maddeler üzerinde ıs:r . · mın celbi için başka güne hıra- ha riyat yaptınlacağından bah- tır. 
s~ -. kıldı. sederek fidanlık yapılmasına ihracat hususunda ne gibi milş-
ıvf ,,. J Kan - Ko'ca kiıat his olunduğu ve bu uğurda ;,x._ " i1'Jyell6 Şevket B. in evrakı mini olmuştur. Bu mcııele he-
vv - nüz halledilmemiııtir. acil ve ameli ne gibi tedbirler 
W h ı tıbbı adlide Vilayet hafriyata intizaren, Geçimsizli~inin ~onu almak lazım geldiği bildirilme-(. U t l . . b l ld lidir." • ·tlel, 'y • ar ar Bundan bir kaç ay evve , fidanlık yapılmasını tehır etrqış öy e o u 
• " Ankara caddesind·e Kanlı bı·r tı"r. Ofis müdiriyeti, şimdiye ka-

Dlin saat 11 raddelerinde Kasım · d · 1 d · 
k, lm ş vkAt B ı"smin B ı d" · f"d ı k · · ba d ç 1 "tt ·1cam t d dar alınan te bır er en ne netı-:.ır ~tıı ı'ntı'haı:.at ı'çı'n va a o uş, • ~ · - e e ıyerun ı anı ıçın ş paşa a atma ı m~..-· e ı e e "" _ . . 

l'
1
',., ~ O de biri, Akşam muharrirleri:'- ka bir mahal araması da muhte ve Şişhane yokut" _ ce alın?rgmı s~rm~ş ve şımdtye 
v t.f J d V N B ateş etmı"- / ld" da Millet gazinoıu I kadar ıhracat ışlerı hakkında g·ı. 1 •• ta ı'matname en a. u. eye ,., me ır. 

fakat Va. Nu. Beyin çekilmesi ll!!!!!!m!!!!!!!!l-!!!!!!!!l!!!!!lll!!!!!!!!!!!m!!!!!!m- da garson buluna J geçmiş muhaberat suretlerini, 

io
•,. ~ hazırlanıyor u··zerine çıkan kur"-un, mumai- Mahkfun vekilleri müdafaala Sabri namınd·, biı her hafta İktısat vekaletine gön 

~ zevcesi Hayriye Ha d ·ı k J ih · · 
~· ab t . b . leyhin yanında buh~n~n A_kşam rım yaptılar. Neticede :m~h~e- rumı kıskançlık saik ~n.?1e !e o an racat v_:ızıyeb 

a1.ıl' t: l aı eledıyede tas- gazetesi idare katıp~er~nden me kararın~ v~~~r~k es~ı-huk~m sile yaralamıştır. nı gostenr erkanı ve malumatın 
ıı Şevket Beye isabet etmıştı. Şev de ısrar edıldıgım teblıg ettı. Pu hususta yaptı da mmtaka müdiriyetinin hazır 

1.( Ye yapılacak mı? ket B. uzun müddet hastanrde'· Halis ve Ziya B. !erin ğım.ız tahkikata görı layacağı rapora iliivesini iste-

t iL~Qıudur ki, muhtarlar, ya- yattı ve bir ayağı kesildi . Dün h k . gazınocu Ahmet miştir 
''"" mu a emesi Hamdi Efendinin ke Of: T"" k. . . h .. ~ar hey'etleri, intihabatı ~te bu Şevket Beyi yaralıyan rimesi bulunan Hay- . ıs . u~. ı~e tıcaretı ancı-

daki talimatname eski- Remzi P§. Zade Şevket Beyin Hapisane müdürü Halis ve riye Hanım ile Sab- yesıne aıt but!in malfimatı top-
il Ağır cezada mahkemesine Tevkifhane müdiiril Ziya' Bey- ri üç sene evvel ta Kanomı y~rılıy .. n layacaktır. 

·ıi ı~l\un zamanımıza göre ta- başlandı. Birinciceza mahkeme }erin dün muhakemelerine Ağır mşmış ve kı~ı ka- .. ~ Ofise bilriirilecek mütalea ve 
.. "lzr- İ - !' h" . . .. .. çırmak suretılc teehhul etmıştır . Ken k l I • k il Ti •tı.,_ ~ .. gelmektedir. stihba- ııi bu davaya bakmagı sa a ıyet cezada devam edıldı Dunku cet d"l . . h 1 b" b k •ı da b" arar an tes )it etme zere -''ltte. · ı erının a en ır uçu ya'J n ır . . . . .. 

~~ göre bu ciheti Vilayet harici görmüştü. Maznun Şev- setle hapisanedeki istikliil mah çocukları vardır. Fakat ilk günler caret odasmdıı 3 kişılık hır mu-
. l:ı 1 nazarı itibara almış- ket B. jandarma refakatinde sa kemesi mahkumlarından Rüş- geçtikten sonra karı koca arasında şavere hey' eti toplanacktır. 

1Ji11 ~eıı hususta yeni bir talimat- !ona getirilerek isticvap edildi. tü ve Vahit şahit sıfatile dinle kavgasız bir gün bile geçmez olmuş İhracat mall.-ınnın evsaf ve 
p' \li.,_ hazırlanmaya başlamıştır Şevket B. bir namus meslesi- nildiler. Rüştü, hapisanede yol-' tur... . _. .. . . . . şeraitini tetkik iç.in "tahlilatı ti-
A "'at · · 1 k "rin Va Nu Be 1 ki ... d Soylendıgme gore Sabrı ailesının . ..be ah . ,, l' ". "clar . name yeni intihabata nı temız en:~. ~" · - suz u ar ce.reyan ettıgın en iaşesinill düşünınediği gibi batka ka canye tecru ve t amyat a 
5~ 1 knı.aı olunacaktır. ye ate§ ett~gını, fa~at k~rşu: ıbahsetti. Dığer şahitlerden dınlarla düşüp kalktığı cihetle her boratuvarı açılacaktır. 
~ "lasfive mi var?. nun feci bı: tesadu~_ .n~t~~esı Burhan ve Osman hiç bir şey- gün bu yüzden karı koca kavga edi- Borsada vazi et 

e~· b..ı .-01" . ~ ŞevketB.ye ısabet ettıgını soy le den malumatları olmadığını yorlardı. Kocasının her vakit Hayri- . Y 
<tf !~· ıse ılhak edilen zabıtai di. Heyeti hakime Şevket Be- söylediler. Şahitlerden biri gel- ye Hanımı dövdüğ~ ~öylenmekte~ir. Son hı: hafta zarfında Bor-

f1Ye memurlarından ufü·- · uh' bı"r marazla malfil ol- memı· "ti. Bu lb" · · Fazla olarak Sabrının ,. M. ehlıka &aya kambıyo arzı artmıştır. a. J- yın r ı ~ . nun ce ı ıçın mu- d b" d d ld · ·· 1 t;,·tt ~!asının rıkarılacag"ını bı·r d - d · M har Osman Be h k h f b namın a ır e ostu 0 ugu soy en- Günde vasati olarak borsaya ,. uguna aır az a eme a taya perşem eye mektedir. 1 . · 
~Ue Yazmıştır. yin raporlarile dava evrakının talik edildi. Bundan bir hafta evvel Hayr!ye 80,000 s~erlı~ gelmektt'dır. 

. ~~hususta alakadar makam tıbbı adliye sevkine, bu suretle M h · S b · Hanım zevcinin amcası olan ve Us- Fakat ıthalat da artm~kta ol 
ıiJI 1!'"rıc Yap.tığımız tahkikata gö Şevket Beyin hakikaten !°11hi eş ur manıtacı a rı küdarda ikamet eden Recep Efendi duğundan bu kambiyoların tak-
e' ıı s7lcnın aslı böyle değildir. marazla ma!Ul oup omadıgının Manitacılık sureiile bir çok namında birinin evine gitmiş kocası riben 65,000 i piyasa ihtiyacına 
( led?lıse ilhak olunan zabitai tesbiti için mu:ıakemeyi talik safdilleri dolandıran beş on sa- da evvelki gün Hvceıini almak üzere hasredilmekte ve mütebakisi 

c1ı' '~1': memurlarının da kanu- etti. bıkalının hemen hemen ele başı Üsküda_ra gid.ince orada Hayriye Ha konsorsiyom tarafından alma-
~J... M.ı l A nıma dıyor kı: k .h. k . 

~ ı ''lqla 18 ~erait ve evsatmı haiz Fatmayı öldüren Hulusi sı o an rap Sabri, müteaddit ··-Ben bir yerden me~t.up aldım. ra . ı. ti yat evra ı naktıye mu-
ti~ " rı lazımdır cürümlerİı}den dolayı zabıtaca Senin bir dostun varmış Seni eve gö. kabılınde Osmanlı Bankasına 

Sergi heyeti hayımn sahiplerine milklif atları tevzi •diuor· 

Hayvan sergisi dün 
akşam kapandı 

Birinciliği ve ikinciliği kazanan hay
vanlara mükafatlar tevzi edildi 

İki gün evvel Dolmabahçe- •' ..,...
deki eski İstablıamire de açılan ' 
dördüncü hayvan sergisi,üç gün 
açık kaldıktan sonra dün akşam 
kapatılmıştır. Geçen sergilere 
nazaran bu seneki sergi halk ta
rafından ençok ziyaret edilen,en 
çok rağbet gören sergi olmuş-
tur. 

Dün saat 14 te Vali muavini 
Fazlı B. de bulunduğu halde jü
ri hey'eti tarafından, sergide de 
rece kazanan hayvanların sahip 
!erine mükafat tevzi olunmuş-

tur. 1 
Bu sene verilen mükAfatın 

miktarı beş bin liradır. Mükifat 
kazanan en güzel hayvan sahip-
leri şunlardır:. l~.C~ 

Hamza Ef. nin Arafatı birin
ci gelmiş ve sahibi 150 lira 
mükafat kazanmıştır. Hüseyin 
Ef. nin kısrağı da birinci gele
rek sahibi yüz lira almıştır. 
Halil Haşim B. in atı ikinci ol
muş ve sahibine elli lira veril
miştir. 

Diğer hayvanlar Sait Ef. nin 
erkek merkebi kazanmış ve sa
hibine elli lira verilmiştir. Aziz 
Ef. nin Kırım ineği birinci gel
miş ve sahibine 60 lira verilmiş 

Komiser muavini cebren 
eve girmiş mi? 

Polis 2 inci şube 1 inci kısım 
memurları; komiser muavini Se 
lim efendi hakkında tahkikata 
başlamışlardır. 

Momiser muavini Selim efen 
dinin anlattığına göre hadise şu 
suretle olmuştur. 

"Selim efendi; kendi malı bu
lunan kumkapıdaki eve gitmiş, 
kapıyı evdeki kiracılardan hiri 
açmış, 25 lira alacağı bulunan 
diğer kiracıyı beklemek üzere 
bir iskemleye oturmuş, borçlu 
kadın gelmiş, muavin 25 lira ki
rayı istemiş, kadın "Sen bu eve 
aasıl girdin, burada ne işin 
var!" demiş, bağırmaya çağır
maya başlamış. 

Bu aralık geçen polis devri
yeleri gürültüyü merak ederek 
hadiseyi sormuşlar, kadın Se
lim efendinin cebren eve girdi
ğini ve kendisini dövdüğünü s~ 
ylemiş, memurlar Selim efendi
yi merkeze getirmişler, merkez 
de tabancası alınmış ve polis 
müdiriyetine sevkedilıniş. Tah
kikat devam etmektedir. 

S•rgld• blrinclllll lta-
::ıanan at 

tir. Hüsnü B. in kıvm:ık koyu
nu birinci gelmif sahibine 60, i
kinci gelen koyunun sahibi Salt 
B. 40 Hra a~rdır. 

Koçlardan: Sait Ef. nin kı
vırcığı birinci gelmiııtir. 

Bu seneki sergide, geçen so
nelere niebctıen, muhtelif hay-
van ırklannın islah edilmit bir 
nümuneleri görülüyordu. 

İntihabat esnasında ha
dise çıkaranlar 

Şehir meclisi intihabatı esna
sında bir çok çirkin hadiseler ol 
muş zabıta o zamandanberi ta~ 
kika ta başlanmııttı. 

Bu tahkikatın neticesi olarak 
il:i kişi tevkif edilmiş, ve Suat 
Bey namında bir zat ta Adliye
ye verilmi§tİr. 

Suat Beyin maznun olduğu 
cürüm, intihap esnasında Ser
best Fırka lehine propaganda. 
yaparken bur tahrikamiz söz
ler söylemesidir. 

7 inci istintak hakimliği, Su· 
at Beyi 1000 lira kefaletle tahıl 
ye etmiştir. Bu bin lirayı Suat 
Beyle birlikte intihap yerlerin
de dolaşan serbestçilerden Fa
zıl Bey temin etmiştir, 

Müddeiumumilik evrakı tet
kik etmektedir. 

·11 b qu ı· • • Ef · h k · ak ·d· s d · '.ı ı.'cti tibaria bunların sicillatı . nın mu a emesı aranın ta ı ı. abri nihayet po türecefim eşyalarını iade e eceğım !., yatırılmaktadır. Siyamlı prens 

Memurlar ve siyaset 
Memurların Halk fırkasın

dan aliikalarının kesilmesi hak. 
kındaki fırka katibi umumiliği
nin tamimi henüz fırka vilayet 
merkezine teblii olunmamıştır, 
Bugünlerde tebliğine intizar e
dilmektedir. ·">' ''~ !Jile do alard t tkik Fatma 1·sminde Şişlide oturan lis ikinci şube üçüncü kısım me- Hayriye Hanım bu teklife razı 01• Dün İngiliz lirası 1030 dan Siyam prenslerinden olup 

"11' 11.·'ltııak sy a e at 1 ta f d k 1 muş .ve karı k'?c~ !stanbula geçmişle.r altın 912 den İstikrazı dahili 99 A d -~'il fııı tadır.Binaenaleyh yüz bir kadını öldürdüğü için Ağır mur an ra ın a_n ya a anmış ve bır otomobıl ıle eve gelmışlerdı. .. • vrupa a bir seyahat eden ve Türk tababeti akliye 
~ ~~ la~mın çıkarılacağı gay- ceza mahkemesince 15 sene hap v~ hakkını;!? ta~zı~ olun~ tah Hayriye Hanım çocuğunu Recep E- dan,duyunu muvahhade 108den bir kaç gündenberi şehrimizde 
,,. O!i t gorülmektedir. se mahkum edilen Pangaltı Po- kık~t e.vr?kıle bırlıktcı Adlıyey fendinin evinde bırakmıştır. Her ikisi muamele görmüştür. bulunan prens Aditya Abhoka- cemiyeti kongresi 
• ~ ,.. S lllüdüru··nu··n teftişatı Jis merkezi memurlarından Hu- verılmıştır. de eve girer girmez kendilerinin ika Sergiler komisyonu ra ile refikası dünde İstanbulun Türk tababeti Akliye ve Asa 
ı) ,. H k hk 1 . d met ettiği odanın kapısını .ı:a ht J"f 1 · · · !erdir b. . . 

30 
. .. ,~ ·e~ 0

1is llı.üd .... Ar R B lusi Ef. hakkındaki karar tem- a em ma eme erın e ~bri Efendi sürmelemi~ ve ~adınla Ti;aret odas~nda~i sergiler mu e ı yer ~rın~. gezmış h e ~ ıye cemıyeti 19 senesı kong· 
ıJrı ~i 0ıl:.ıu, Bo·ur~ . 

1
.h ı~a. ':{; yizce nakzedilmiştir.Dü!1Hulı1si dünkü davalar agız kavgasına başlamıştır. Muteakı- komısyonu faalıyetıne devam .Prens bugunku Fener?a ç resini 31 teşrinievvel cuma gü· 

ıl .lloııs m gazıçı. c~ et ~rın e- Ef. ağırceza mahkemesı huzuru ben zevcesine hücum ettiği zaman ediyor. Komisyon İstanbulda Arıs maçını seyredecektır. . nü saat 2 de Bakırköyde Emra-
e i· \~tir. 1'tt~kezlerıru teftiş et- na çıkarıldı aNkız ilamı okundu Nikola Çorbacıoğlu ve Mm. dışa~da bul~nanlar şu sözleri işitmiş- beynelmilel bir sergi açılması- Prens ile refikası pazartesı zı Akliye ve Asabiye hastane-
", .. ~. tab~ı..atış gece yansı baş!~- Bu iliimda HulUsi Ef. nin mü- Zafiri Ni .. ko_lau, _Ef'.osini ~afla lerdı. Hayrıy\ Hanım bana dokunma k işf A d b" günü şehrimizi terkedecekler- sinde aktedecektit. 
, ' )loı· "'ı .. kadar devam etmış dafaası nazarı dikkate alınma- nndan hukiimetımız aleyhıne a- çocuğuna acı! diye bagırmıştır. Fa- na arar ve;n:ı ır. za an ır d" Mevzular; Mazhar Osman B. 
" b ıs m d" kat Sabri buna ehemmiyet vermemi ı zat bu sergının ne suretle yapıl ır. 
· . Ulu u ürü vazifesi başın mış olduğu zikrediliyordu. çılan tazminat davalarına dün tir. Nihayet zorlanarak kapı açtı - ması liizımgeldiğini tetkik ede- Manifaturacılar müstah- senelik icmal, İhsan Şükrü ve 

1'irıı;1ın_a~an bazı memurla- Müddeiumumi Cemil B. maz- Muhtelit Türk-Yunan mahke- rılmq ve kadın odada ~ygm bir hal- cektir. demini cemiyeti Ahmet Şükrü Beyler; dimağda 
~' ~nı almıştır. nunun ilk ifadesi ile sonra verdi mesinde bakılmış, 27 Teşrinisa- d: bulunmuştur. Haynyc Hanım nr- K b • B . . eviye afetleri, Konos Bey; le 
<l.trıitB. A .k, . . g~ i ifade arasında pek büyük te- niye bırakılmıştır ... Jorj Karaya- ka kalçasından ve iki yerinden bıçak am ıyo orsa.•ı ıntıhabatı tarjisiz ansefal it epidimik, İs· 
~ n araya gıttı J B f la ağır surette yaralanmıştır Carih lmrli• ıooo-oo Leva "f h f' ·1 ·ı z· B t b b . dl' ~ tledi . . . , . nakuzlar olduğunu kay~edere.k nopulos ve an. urt~nos t~ra - derhal derdest edilerek tahkikat icra Marn atura ve tu a ıyecı er- maı ıya ey; a a etı a ıye-
~ ~el ~<; reıs muavıru Hamıt filin kasten vuku buldugunu, ış larından şark şımentıferlen ya- edilmiştir. Mecruh Hayriye Hanım olor u,47 -.2~ ~;ııng le müstahdemini cemiyetin bu- 1 de paranoia, Fahrettin Kerim 

\ ltıey e ıyeye ait bazı işleri, te kaza eseri ve ya dikkatsizlik taklı vagon kumpanyası aleyhi- da Ha•eki hastanesine kaldırılmıştır. Fraak 1 ~ oo,oJ \fark gün saat 10 dan 12 ye kadar C. Bey; intiharların sirayetindeki 
1 . 

1
1J. haanda belediye memurla- bulunmadığını söyliyerek mah- ne açılan davalara da dün ayni Tekrar söylendiğine göre Hayriye H. F. sının Beyoğlu kaza mer- ruhi amiller, Fahri Celal Bey; 

~;~ ~~ rem cedvelini takip et- kemenin verdiği hükmün mu- mahkemede bakılmış, mürafaa- Hanım bundan bir ay mukaddem Lım 1 00
•
02 

Ley kezi dahilindeki cemiyet mer- bir katil vak'asının tahlili, Ce· 
t ~afet re Ankaraya gitmiştir. vafık olduğu noktasında ısrar lan yapılmak üzere bunlar da mahk(meye müracaat ederek boşan- Drahmi ''6 -.4? lllaar kezinde hey'eti idare intihabı ya vat Zekai Bey; çocukta ruhi Vfl 

a kadar kalacaktır. etti ayni güne talik olunmuştur. ::::h~eek!!~.d~a~~~~17::1ş t:e nihayet FranJ; ~ "-J,5o Koron ılacaktır. ıı~abi tagayyürler. 
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MILUYE'ı CUMh TEŞRıNlEVVEL 

Fikir, ~l.z;~h, EclebiyE:ı.t, S« 1.:ı •'at __ .............................. , ...... ~ ................... ~. -. .... .. ··--·,--·· 

~~~-!~~- r:~:::[::::~~!~:§~!~::::r:::::1 
ı ı L Yeni intihap edilen Alm:ı Fransız gazeteleri Alınan Baş- ğını ve intihap edilecek mecli-

< 

24 TEŞR N EVE 1930 meclisi, nihayet ge'i_en pazarte- vekilinin iktısadi vasiyetin sin kendi emeline hiımet edece 
iDAREHANE - ~n~a. caddt•i si ilk içtimaını akdetti. İlk içti- fenalığına işaret etmesini sui ğini zanneıtımek ': :dir. Fillıaki

No: 100 Telıınıf adreaı: Mıllıyet, ı •. madan bugüne kadar tebelliir niyete atfetm~ktedirler. ı ka Veft fırkasının kuvvet 
tanbul. eden vaziyet şudur ki, Brüning Alman intihabatının ve Al- membaı Mısır fellihıdır. Fel-

Telefon numaralan: hükiimetin~ mukadderatı hak- manyadaki bugünkü had vazi- Iah intihap hakkından mah-
latanbul 3911, Jllt:a, 3913 kındaki enuişelere mahal yok yetin akisleri Sosyalist Radikal rum edilirse, Veft fırkası da 

ABONE ÜCRETLER/ 
G Tijrkiye için lfariç için 

3 aylıfı 40o kuruı 800 kurut 
fj " 750 ,, 1400 ,. 

-2 .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmeır 
Müddeti ıreçea nüıhalar 10 kurut 

tur. Gazete n matbaaya ait itler 
ıçin müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz itınların mea'uliyetinl 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Dün en çok b~rareı 21? en az 

14 dt re ce idi. Bugün ruzglr muıa
av vil esecek bava bulutlu olacaktır. 

~ . . 
gımıze ... 

imiı. Gerçi hükumeti bu defa- fırkasının senelik içtimaında siyasetıen zaiflamış olur. Fakat 
ki intihabatta kazandıkları ka- da hissedilmiştir. Sosyalist Ra ne kadar da zaiflasa Veft Mı
hir muzafferiyetle herkesi tet- dikaller, tahdidi teslihat için sırda vaziyete o derece hakim
hiş eden Hitler'in Milli SOBya- teklif edilen projeyi reddetmiş dirki, kıralın maksadını elde e
list ismini taşıyan Faşistleri ilk !er ve yerine Müsyü Poincarc' debileceğine ihtimal vermek 
içtimaa iştirakleri hayli kor- nin bile mübalağalı bulacağı güçtür. Fuat, kendi maksadına 
kunç olmuştur. Fırka azası, teş- bir proje kabul etmişlerdir. Sos hadim bir hükumet teşkil etti. 
rii masuniyetten istifade ede- yalist radikallerin tahdidi <tes- İntihabata kanununu değişire
rek ilk içtimada taşradagiyilıne lihat hakkındaki bu kararları rek, kendi maksadına hadim bir 
si memnu olan hakt üniforma- Almanyadaki vaziyıete atfet- meclis" teşkil etse, meseleyi hal 
larile glrmişlerdir. Fakat bir de mek lazımdır. !etmiş olınaz.Çünkü milletin te 
fa Millet Meclisinin Rutin işle- Diğer taraftan Sosyalist ra- mayülatından uzak bir hükO
ri başlar başlamaz, intihabat dikallerin diğer sol cenah fırka met ne derece aciz ise, ayni sa · 
mücadelesindenberi bu fırkanın Iarile koalisyon yapmaları hak katlığı ibraz eden bir rıeclis te 
etrafını bürüyen esrarengiz ha- kındaki karar Fr \11SIZ hükUme aciz olınak Iazundır. r ıitün bun 
va dağılmıştır. Onlar da diğer tinin şeklini büs "ittin değişti- Iar beceriksiz politikacıların a
meb'uslar gibi reis intihabına rebilir. Malfundur ki radikal cemi siyaset oyunlarıdır. 
iştirak etmişler ve söz söyler- sosyalistler, şimdiye kadar hü- * * * 
ken çıkardıkları gürültü, komü- kUınetıe diğer fırkalarla koalis Fakat haftanın en mühim me 
nistlerden fazla değildi. Yalnız yon halinde giıımeğe muvafa- selesi İngilterenin F ilistinde 
verdikleri bazı takrirlerle naza- kat etmiyorlardı. Bunun için takip 'etmeğe karar verdiği si
rı dikkati celbetmeğe çalışmış- de en kuvvetli fırka olmasına yasettir. 
!ardır. Bu takrirlere göre, Hit- rağmen, hükftmet sağ v~ vasat Öyle görünüyor ki, İngilizler, 
ler'in fırkası, 1914 senesinden- fı11kaların koalisyonu ile ve Filistindeki musevi yurdu mese 
beri Almanyada yerleşen ecne- Tardi·eu tarafından teşkil etli- lesinin çıkmaz bir iş olduğunu 
bilerin ve bütün Musevilerin lebiliyordu. Şimdi radikal sos- anlamışlardır . 

Ustadıml. mallarını müsadere ve Alınan yalistler hüktlmete ginneğe ka Bu yurt, musevilere, harbi u
Atinaya gidip golinciye kadar hak milletine mal etmeğe taraftar- rar verdiklerine göre, blr radi- mumid.e İngiltereye karşı yap

kımda lbnl buyurduğunuz iltifatla- dır. Daha buna benzer bir takım kal sosyalist ve sosyalist fırka tıkları yardıma mukabil olmak 
rın şükranındtn aciNJD.. Tesadüfen 
alet olduitumuz iyi blr hareketin "he takrirler daha vermişlerdir ki, lan •koalisyonu karşısında Tar- Uıı:ere Balforun neşrettiği he-
zimet., namile ter.il edilmesi uğrun- bunların kabiliyeti tat..ıikiyesi dieu vaziyetini muhafaza ede- y~me ile vadedilmişıi. F:a
daki menfi mesaink pyani hayret- ıöyle dursun, kabul edilınesine memelidir. Böyle bir sol cenah kat 0 zamandanberi, Filistin nü 
tir. Fakat, üstadım ılz ki, "hezimet• .. i imkan olmadığını kendileri de fırkaları ittihadı üzerine; ~im- fusunun kahir bir ekseriyeti A-
ıierkeıten iyi, heplmhden iyi tatmış, biliyorlar. di sağ fWkalarla beraıber yürü- rap olınası dolayısile yurt tesisi 
daha Uç ay evvo} Oalataearay takuru- F h""kft l d 1 f ·1 
nı Türk mulıtellti lanıi altında bet ~kat her.ş~ye rağmen u - Y.en so vas~~ın .. a so tara~ ı: için sarfedilen emekler heba ol 
lekesis ınal!Obiyete uğratan meşhur I?etın mevkim ~.u~afaza edece tı~a~ edecegı ş1;1phes!:z: tela~ı muş ve Arap unsuru aleyhine ve 
tcyahatln 6aşmda bulurunu9 ve gel- gı anlaşılıyor. Hukumet fırkata edılıyor. Sosyalıst cadıkallenn musevi muhacirleri lehine alı
dikten sonra heaimetln mezayasın- rile muhaliflerin kuvvet ölçü- son kararları· üzerine ansızın nan tedbirler bir netice verme
dan, maitlQblyetin tadından, faydasın sün_de, .hükiimetin .. Y.iı.· z .. kadar e .. k Fransız dalı. ilipolitikasının man miştir. Nihayet geçen yaz, bu 
dan ve bizim ilerilemek için mağlup ld - l H d ğ ti 
olmamıs ıtı.umundan bahaeden uzun serıye~ı ~ . ugu go~. uyor. u- zarası e ış* · • siyasetin çıkar bir yolu olınadı-
wcun maQ.l!t yazmıt bir zatsınız .. kumetın ıtı~.at ı:_eyını aldıktan * ğı kanlı hadiseler ile tavazzuh 

Bize ııellnce, ble biçareler milli bir sonra n:eclısı K'.anunuevvele !ca Geçen pazartesi günü Mısır· etmiştir.İngilterede geçen ağus 
temas zaruretini düşünerek elimizde d~r ta.tıl e~esı . be~l~nmekte- Meclisinin tatil müddeti hitam tostanberi musevi yurdu siyase 
ki bir kaç istidadı hiç birimizden yar- dır. ı:ı~hakika ş.ımd_ıkı. Alman bu.lmuştu. Mecl.isin .ne. g.ibi ava ti aleyhine bir cereyan baş gös-
dım görmeden hazırlayıp Atinaya gö 1 k t hl k l b k l 1 d 1 ed ld - h 
türen ve götürürken, 25 sene evvel ~:c .~sı ço .~ • 1 e 1 ır .teşe - mı a tın a tatı 1 1 ~ 1 atır- termişti.Bu cereyan,geçenlerde 
tesis buyurdutunuz klübümüzün şim ~ul~~r. Ve. hukumet selame~I.e !ardadır. Kanunu esasıye kar- Cemiyeti Akfaının manda ko
di başında bullll\anlarm fili mümanaa ış go~ek ısterse, bunun polıtı- şı hareket. edecek devlet ad~ misyonunda ilistin siyasetini 
tine rağmen Atlna stadına beş defa ka dedıkodusundan azade ol- ları aleyhınde yapılacak takı- tenkit yollu siiylenen sözler ile 
,türk bayrağı çektiren, Balkanlarda mak istemesi pek tabiidir. bat hakkındaki kıanun lay.ihası büsbütün kuvvet bulmuş ve İn-
aürat kO§ularile 5000 metrede Bul- k 1 t f d k b l d lıne 
e;ar, Yugoslav ve Rpmenleri geçerek * * * . . . !a ara m an a u e 1

•• - giliz hükumeti vaziyeti idame 
yalnız o stadın eahibl olup memleket Fakat Alman meclLsının zan- yınc:. ':'eft fı~kıı:sın~~ • huk~- ettiremiyeceğini anlamıştır. Ge-
lerinde ve kendi halkı huzurunda ko- nedildiğinden daha mutedil ol ı ~~t ı ıstıfa etmıştı. hukumetın çen gün neşredilen beyanname, 
şan Yunanlı atletlerin bıç~k sırtı ar- duğu anlaşılmakla beraber, ıstıfasını fırsat addeden kral 1ngilterenin vaziyetin ,, icaba
kasında ka!an, h~le kafl!e.nın. umumi Fransada Alman intihabatının Fuat, d_erhal _İsmail Sı~kı P~- tına boyun ~ğdiğini göstermek-
manzaraoı ıtlbarıle sevgılı mill~tımızel doğurduö-u endişe devam et- şanın rıyasetınde kendı amalı- . · · · h 
hürmetler toplamağa , kazara muvaf . b h' ed k b. h"ktl e1: l tedır. Beyannamenın metnını e 
fak olan icizloriı: .. Bizim, "Hezimet., ~ektc:ıctır. Bazı gazeteler, bu en ne .ızmet . ece ır u m · nüz okumadık. Fakat anlaşılı-
payesine varmamız mümkün müdür, dışeyı Alınanyanın Fransaya teşkıl etmış v~ Veft . f~rkas~- 'yor ki, Filistin, diğer manda al 
insaf edin ı ya karşı harp ililn edebilecek nın kuvvet aldıgı. meclısı tatıl tındak· memleketlerden farklr 

Üstat! Huda ilim kaç gündür ilti- bk vaziye<tte bulunduğunu söy etm~ti. Artık sarılı surette an- b' .d 
1 

tab· lmı kt 
fatlannıza cevap vermek için çırprnı- Hyecek kadar ileri götürmekte !aşılmıştır ki, kral Fuat daha ır ı. areye ı .. ~ yaca ır . 
yordum, fakat dünkü yazınız üzerine d" 1 T 'b" d h t _ kuvveti eline aldığı günden Yanı, bundan böy. e. memleket 
artık cevap vermemeyi size karşı hür ~r er. emps gı. 1 a a. mu e . f musevi ekalliyetının nam ve 

eta'-llk te••kki ettım' dıl gazeteler efkarı teskıne ca- meclıse tekrar toplanmak ırsa nf . .dar d'l . kt" m ... "' ·, c. k 1 me atıne ı e e ı mıyece ır. 
"Hezimet rütbesine namüstahak ol lrşmaktadır. Fakat Alınan} ıa tını vermemegı arar aştınnış- İ 'lt . p·ı· t. h kk d " • ç·· k.. · d. · ·h b k ngı erenın ı ıs ın a m a duğumusu atletizm noktasından zati- ki vaziyet Fransız efkarını har tı. un u şun ı ıntı a at anu ki b k .

1 
d 

llinizle münalcapyı pek isterdim, ne bi umumidenberi her zamandan nunu tadil ederek kentli amali- u aran, musevı er a~asın. a 
çarekl bu .itin tekni.k dili . z.atiA!lnize ziyade işgal etmektedir. Alman ne hizmet edecek bir hükfunet hey~c.an u~~ndırmıştır.Sı~onıst 
ptlı: çetrefil gelecefine emınım. Haya B ekili Brlin" ,. . gibi bir de meclis teşkiline ka- teşkılatı reuıı doktor Weısman 
tınızda değil müaabaka, hatta vapura . aşv. . ıng ın yenı mec . . Ö 1 1 1 r istifa ettiği gibi, Amerikada pro 
yetişmek için bile ıo metre koşmamış lıste wat ettlğı nutuk ta Fran- rar vermıştır. Y e an aşı ıyo .. rl'L· i aktıed'l . ti 
o~duğunı$ıa muhterem göbeğiniz şahi sız efkannt teskin için kafi gel ki bunu temin etmek iç~n. inti- testo ı:pı~ın6dt' f'k . ~mı~. r. 
dı adildir. Atletizmin diler şubeleri memişir. Brüning, sarih suret- habat kanununda şu tadıla.1: ya Musevı yu~ u. 1 

."• u su!1:1~ 
olan atlama.ve atmaya gelince, ha~- te Almanyanın Young plilnını pılacaktır. Bir defa meb'usların la~da .h~r -~~sıle _ıle ıza~ ettıli,ı
belmeslek bıc çok yerlerde attatuclıgı d • . . • t . t te- adedi azaltılacak Sonra ayan mız gıbı, olu dogmuş bır çocuga 
nız gibi defat {le bir çoklarına atladı- egıştırmege veya amıra • . . • · . . be · d 
ğınızı ve ber fırsattan istifade ederek diyatında malt moratoryum ı- meclısı takvıye .edıl~cek_ İntı~ nZt_YOr ?· . . 
daima hatta salvo ile attığmm da bi- Ian etmeğe niyeti olmadığını hap hakkı 1:akyıt edılecek yanı İ_stık~lih tarihşınası bu ~es~ 
lir ve tealim ederim. Ukln. üstadım, söylemekle beraber, Almanya- okumak yazmak vergi mükelle leyı tetkık ed~r~en, b~nu~ .ınki 
bunlar ati•.?•~ değildir ki, sizinle o nın iktısadi vaziyetinin pek fe- f~eti gibi bir taknn kar~Iara şaf edem81lles~ın amılle~ı~. a
mev~.uda gorüıebll~llm. . na olduğunu ve esasen cihan tabi olacak, ve sonra da ıkı de- raştırmaktan zıyade,belkı böyle 

Hurmetle arzettıflm şu nacu: satır 'k d' d .. d ·· _ receli olacak bir fikrin nasıl olup ta akla gele 
larm hoş görülmesini daverliğiniz- ı tısa ıyatının a gun en gu · . . . •. . 
den beklerim efendim. ne daha ziyade fenalaşmakta Kral Fuat, bu te~b~rlerfe Veft bıldıgıne h~yret edecektı~. .. 

FELEK • bulunduğunu söylemişti. Bazı fırkasının kuvvetim kıraca- Ahmet Şukru 

( Mllllget)ln edebi romanı:1 

Müellifin ilk sözleri 

Gece. 
Karanlığın en çok koyuldufu bir 

ıece. 

Boiazın ıreceleri .• 
latırap ve D8f6ye aoluk vermeden 

içine aindirip ırötüren ceceler. 
Yine bu ıreceleden biri idi. O •• Ö· 

teki ve .• Ben. Hep beraber Mısırlı· 

!arın koruıuna çıktık. 

O zaman bet yatında idim. Birisi: 
- Ablanı.. 

Öbürü: 
- Ağabeyim.. 

Ben, böyle söylüyordum. Biriıi 

komıumun çocuğu. . Öbürü komıu· 
uC. .. ..... ı-- V ,. ' • • -

Etem izzet 

l cibi kaypak, onun ıribi kıvrak, onun 
ıribi ele aertti. Siyah, bir bakıtta kalp 
!eri biribirine bağlaylp arkasında •Ü-

rüyen güzel gözleri vardı. Şakrak, 

bir bakışta bütün cözleri kendiıine 

çeken ve tabiatin bütün İfveaini yine 
kendiainde bulup eairlerine a«pen 
bir •Ücudü vardı. Yüzünde bu f.rça. 
nın renıri, saçlarında bu renıria bera· 
berliği, ıeainde bu beraberliğin bütiin 
abenıri canlanırdı. 

On yedi yatındaki kız bu idi. Ve. •• 
Bütün Emirganrn: 

- En ıriizel kız. •• 
Dedili Belkiye o idi. 
Korunun ıüneı ıızmıyan yemye

til dallarında yuva kuran bülbüller ,., .. . .. 

airu dinliyor, kahkahaları;., dinliyor; !edikleri tek ıey: 
o ahenk, o gülüt, o oöyleyi§, o anla- - Çocuk ..• 
tq içindedir ki çıldırıp seıleri kısı- Tu. Benim de kendim için bildiğim 
lıncıya, boğazları kuruyuncıya kadar tek tey o idi: 
dem çekiyorlardı! - Çocuk!. 

Bu dem ar:ı:ın ıon çocuğunun ku- Çok zamanlar, oou cönnediği Zil• 

!ağında da yine yer yüzünün en çıl- manlar, Cahit: • 
dırtıcı nefhaorndan daha çddırtıcı - Yavrucuğum ..• 
olacak, kalp ve ruhun derinlifine da- Der, yazdığı mektubu elime adut-
ha yakın kalacaktır. Keman ausacak, tınr: 

Tambur duracak, '1•Y aoa venniye- - Haydi bunu usulcacık ablana 
cek; fakat, bülbül durmadan, dinlen• gÖtÜr ..• Beldiyonım. KİmH JÖrmc-
meden ötecek, pkrıyacak! ain, eline ver •• E mi? •. 

Cahit ... O da yirmiyi ceçmemitti Diye beni kottururdu. Ve. • Ben 
Uzun boylu, kumral, erkek yapılı, uysal uysal kof&"dım. Belkiyste: 
çok ince, çok içli; ma•İt gözlerinde _ Oob .. Benim tontonum. Geldin 
daima derin mi.Dalar tatıyan ve.. Her ·7 

iDi •• 

ffıyden üatün Belkiyain ıevııiaini bu· 
lan bir cençti. Belkiyae tapınıyordu. 
Belkiyain bir iç çeki9ini kendiainin 
aon nefeai biliyordu. Onun için yap· 
dıiını zannediyordu. 

- Yeryüzünde yalnız o vardır .•• 
Diyordu! Biribirlerini böyle sevi· 

rorlardr. . Atklannın cotkunluğu ö
nünde böyle ael olup akıyorlardı. 

Diyerek çenemi okf&", yanağunı 

öper, ana, babasından gizledifi mek. 
tubu hemen avucumun içinden çeker, 
alırdı. Sonra, en çok: 

- Ann.ı ben bu sece teyzemde
yiın ••• 

Der, anneaine sealenir, bize gide· 
ceğini haber Yerir, aahide" de gelir· 
di. Amma bir saat filan oturur, aon-

... ... __ .. ,. __ .. __ , .. "': ............ ~ ....... ~ 

j .... __ T_iy_a_tr_o_h_a_y_at_1 _ _,ij 
Deli 

Yalnız şairaneliğile ka
zanan piyesleri adapte 
veya tercüme etmek, 
ondaki asıl zevk unsu -

runu feda etmek 
demektir 

Tiyatro tarihinin en yüksek iki 
şahikasını işgal eden "Shalupeare,, 
ile "Molliere,, in hem müellif, hem de 
oyuncu olması, son zamanlarda bazı 
Fransız oyuncularında eser yazmak, 
bazı piyes muharrirlerinde de yaz
dıkları eserleri bizzat oynamak heve
sini uyandırmııtır 

11 Sacha Guitri,, «Louis Vernevil:., 
"Maurice Rostan,, bu kabildendir. 
Evvelki gecedenberi "Deli,, adlı adap 
tasyonu Dariilbedayi sahnesinde sey
redilme ğe başlanan "Pecheun d'om
bers,, yani «Gölge Avculan> pi~ 
yesinirı muharriri "Jean Sarrnent,, 
da bunlar arasındadır. 
Üslfıbu zarif ve şairane olan "Jean 

Sarment" bu sayede Fransada hay
lice rağbet ve iltifat görmüştür. Fa
kat üsliip güzelliği maalesef mevzu 
gibi her dile nakli kabil sabit bir kı
ymet değildir. Başka bir dile çevrilen 
eserde en evvel uçup giden üslilbun 
cazibesidir. Meğer ki çeviren kalem 
her iki dilde pek kuvvetli ve kendi 
dilinde eserin asıl sahibine muadil 
olabilsin. Çevirme (tercüme) yerine 
evirme (adaptasyon) yapılırsa bu 
noktanın ehemmiyeti- bir kat daha 
artar. 

Mesela Ahmet Vefik Pata merhu 
mun "Molliere" den yaptığı adapta
syonlar, üzerindeiı bunca sene geç
tiği halde bile kuvvetini muh<!' aza 
ediyor. Neden? ÇUnkü Vefik P&f& o 
eserleri cidden hazmederek Adeta ye
ni baştan telif edercesine, kendine 
has bir üslQp ve kudretle yerllleştire
bilmiştir. "Zor nikah" taki hAkimlere 
bakınız: hiç yabancı kokusu var mı? 
Tamamile bu memleketin tipleri ola 
rak evrilmemiş mi? 

İş te ancak bu türlü adaptasyon
lar cidden tiyatromuza faydalı olur, 
yazanda ilerde kendi başına telif is
tidadını nemalanclırır. 

Darülbedayi in teessüsünden son 
ra adet hükmünü olan isim değiştir
meden ibaret adaptasyonculuk ise 
sadece gözboyacılıktan baıka bir şey 
değildi. Hatta bir aralrk bu türlfi 
adaptasyonlar tercümeden bile daha 
kolay olmuştu. Çünkü tercümede 
hiç olmazsa aslına sadakat borcu var 
dır. Bu adaptasyonlarda ise güç gö
rünen parçalar tercüme edilmeyi 
veriyoa ve adı da "adaptaıyon te
beddülleri" konuyordu. 

İşte bunun içindir ki adaptasyon 
sistemi umulan semereleri veremiye
rek çürüdü, gitti ; gene tercümeye 
dönmek ihtiyacı görüldü. 

Fakat ister adaptasyon, ister ter
cüme olsun bir eseri dilimize çevirir
ken daima uçucu olan üılO.p kuvve
tinden başka bir kuvvet aramak zaru
ridir. Zira aslındaki lisan ve üslCıp 

kuvvetini aynen muhafaza etmek 
muhal derecesinde müşkül olur. 

"Jean Sannent" dan şimdiye ka
dar tercüme yapılmamasında belki 
bu mülfilıaza da yer tutmuştur. 
Genç bir mektepli tarafından yapı
lan "Deli" adaptasyonu bu mül!haza 
nın yersiz olmadığına şahit sayılabi
lir. 

Filhakika "Deli,. de yalnız sahne 
dllfüncesinden doğan ve o da ekseri
ya natamam kalan bazı "Coup de 
theitre,. tar ile üs!Qp cazibesinden 
başka ne vardır? GO.ya esere mevzu 
olan marazi hal, yani ağır bir tees
sür altında hafızanın zıyaı pek te 
fenni arazlarile tavsif edilmiş de
ğildir. Seven ve sevilmiyen, içi şair
lik duygulariyle dolu bir gencin, sev 
diğinden mukabele görmediği için ha 
fızasını kaybetmeai tasavvuru şalra
nedir. Hattli meşhur "Leyla ve Mec
nun,, menkıbesinde bile böyle bir va
k'a vardır. Fakat arada hiç olmazsa 
Mecnun atk yüzünden hayalinde gü
zellik timsali haline koyduğu Leyi& 

çıkaynn değil mi? .• 
Diye kalkar, beraber evden çıkar

dık. Fakat, mektebin önünde Cahitle 
bulutup doğru koruya giderler, beni 
de ııötürürlerdi. Orada cece yanla
rına kadar oturur, konuıur, ıevitir, 

bazan a.ilatır, bazan da cülüıürlerdi. 
Çok zamanlar ben de kucaklarında 

uyur kalırdım. 
Bütün bunlan timdi hayal meyal 

•eçebiliyor .. Cötürdilfüm mektupla· 
rın minaıını, l'ördüğüm ıahnelerin 

ifadeaipi, nedaı benaiz ıitmediklerini 
timdi timdi •ubakeme edebiliyorum. 
En aon cece, beraber çıktriunızı aöy
ledifim ırece hiç gülmediler, hep ağ. 
latblardı 1 Büyük bir ha tık afacının 
dibine olw'dular. Yanlanndaki aiaç· 
lar onlan karanlıktan bile saklıyor

du. Bat bata verdiler. Yanaldanm 
yanaklarına yaaladılar. . Durmaluı
:ı.ın atladılar. Sanldılar ağladılar, ay• 
nldılar ağladılar .. Ağlıyarak döndü
ler, ağlryarak evlerine girdiler, aflı
yarak beni eve bırakhlarl 

Niçin ağlıyorlardı? •• 
Bundaki sırrı de yirmi bet aene 

Caka 

s1nı tanıyamaz. Halbuki "Sarment,,ın 
"deli,, si başka şey teri ve şahısları 
hatırlamıyor da sevdiğini tanıyor! .. 

Diğer taraftan gelen kız sahiden 
delikanlının evvela sevdiği kız mı
dır, yoksa -ağabeyisinin bir aralık id 
dia ettiği gibi- teselli için getirilmiş 
ona benzer başka bir kız mıdır? Bu 
nokta seyircileröe en kilçük bir şüp
he de J:ıırakmıyacak derecde vuzuh 
ile gösterilmemiştir. 

Oene bunun gibi valide ile ihtiyar 
paganın maziye ait hatıralarını gös
teren iki kliçj.ik sahne yama gibi kal 
mrtıır. Acaba bunlar mücerret bir a
ralık sahnesi midir, yoksa çocuktaki 
şiddetli inhimakin irsi meı:nbamı gös
termek için mi düşünülmüştür.? Bu
rası da örtülü ve belirsiz kalmakta
dır. 

Fikrimizce zahmet ihtiyar edip, 

Ketti bir hafta sonra ~ 
telefon etti. Klaviç'te kokte) 

1 içmeğe davet ediyordu. saıoıı 
girdim. 

1 
- Danilo - Boris ne oldU· 
- Oldu. 

göz nuru döküp tercüme ve ya adap 
te yapan gençlerimiz, en evvel eser 
intihabına çok ehemmiyet vermelidir 
lcr. Pek çok ve mütenevvi eserlerle 
meşbu olan garbi ve vasati Avrupa 
muharrirleri arasında mücerret müm 
taziyet hevesile garabetlere kadar dil 
şenler çoktur. Biz o sayısız eserler
den en cazip ve güzidelerini seçer-
sek tiyatromuza daha faydalı olmuş - 50,000 mi? 
oluruz. Yalnız şairaneliğile muvaf- - Evet. , 
fakıyet kazanmış olan piyesleri adap Fazla bir söz söylemedi . . ss; 
te veya tercüme etmek, ondaki asıl ka şeylerden bahsetti. Kittı l' 
zevk unsurunu evvelden ve bilerek ıt 
feda etmek demektir. riste çıkan l;ıir Amerikan ga .. 

" Deli,. nin temsili çok kuvvetli i- tesini açtı. Birdenbire ürperdı" 
di. Bir defa dekor ve sahne tertibatı - Olur şey değil!. . ŞaY8~ 
pek güzeldi. Tek "8hneden ibaret o- hayret!. . ôWuyun. , 
lan dekor, en güzel ziya tertibat< ile Nöyi'de bir Fransız - F\ 
parıl parıl parlıyordu. Yağmur sesle- hastanesi yapılacaktı. İane c~1 
ri çok tabii olmuştu. veli neşrediliyordu. Başta J{et 

Sonra mümessiller cidden çok ça-
lışmışlardı. Neyyire Neyyir Hanım vardı: ff. 
anne, Bedia Hanım genç kız rollerini M. Ketti Raahvyn 50,000 ,. 
pek iyi oynadılar. Talat Bey enfes _ Ben metelik bile yollaı11 
bir deli rolü yaptr. Eğer Ertuğrul 
Muhıin Bey in sesini ve söyleyişini dım. · · l y9'1 

o kadar aynı aynına kopye etmekten Telefonu açtı, iane top 1 
11 

de kendini kurtarırsa Talat B. yarınki cemiyetten .sordu . • Şu cevabi 
sahnemizin en mühim ve kıymetli un dı: diİ~ 
surlarından biri olabilir. Hüseyin Ke- - Evet Madam, parayı •; 
mal Bey ağabey rolünü kusursuz ba sizin namınıza binbaşı Boı1~ 
şa çıkardı . Paşa rolünde bir seneden Ç f t' · t d Lutftl~ 
ziyade hasretini çektiğimz Küçük Ke 1 erno . ge ırıp ya ır ı. 
mel Beyi yeniden sahnede görmekle zun mı.nnettarıyız. ret 
sevindik. Tiyatromuzun en kuvvetli Kettı etlefonu kapadı, haY .• 
ve kıJ'.nıe~li unsur~arından bi~. ola'.' le yüzüme baktı. . . Dedirn l<'aı 
bu müstaıt sanatkarın sıhhatını yenı- -Şaşma Ketti bazı Rus ı11 • 
den bul~"lUŞ ve sahp.eye dönmüş oldu- t .1 · · böyle' asil ca1<ııl9r 
ğunu görmek sevinci oyunun bazı ku ecı erının 
sutlarını örtecek kadar kuvvetli oldu. vardır. b 8 1. Necmi Moris Döko~ 

bucünbu roman! Roman da değil, tileri de çekildi ve .. Deniz )ıO' 
onun yazıları. Belkisin yirmi bet se-' yulaştı. d' 
ne aonra elime sıl<ııtırdığı bir deıte Cahit kürekte, ben dürnefl ,09 
kağıttaki satırlar. Şadan yanımda . Etrafımııd~·tii' 

Ben onlara bir tek kelime ilave et· ha bir çok sandallar var. Gtl (V 

medim, bir tek cümlesine bile dokun- şüy-0r, konuşuyor, kahkahal3 

madun. mızla denizi çınlatıyoruz. ıı· 
Çıldıran kadm'ı ben yazdım. O ai- Bu kadar neşeli olduğum eri 

lenin müdafaaoı idi. manı hiç hatırlamıyorurn. ıı; );.İ 
Yakıla•.'1< kitap Faziletin müdafa- fımızdakiler de yadırgadılııı;,(, 

asr otd.._ galiba sık sık bize bakıyor!• 
htırap çocuğu alın terine müda- gözlerini bizden ayırmıyorlll 

faa hakkını verdi. Bir ara, Ekrem bağırdı: yı 
Atk Güneıi Bütün bir milleti mü- - Cahit, "Bebek,, e kadar 

clafaa etti. rışa var mısın?. . B" 
Fakat, bu .. dece Belkiain romanı. Onun mektep arkadaşı: 111 

O yazıyor, o aöylüyor, o haylun:ııor: nim de mahallelim. CahidiJl fi: 
- Beı baata var!.. cevap vereceğini beklernc-Oe 

Birinci kısım 

Roman 
Akşam ••• 
Boğaz, hüzünlü bir karartı 

içinde sislere boğulup yavaş ya 
vaş gözden siliniyor. İstinye 

-Varız ..• 
Dedim. Şadan da: ıflv 
- Sahi. Hem koyda biraz 

zik dinleriz. . . 1ı< 
Dedi. Cahit bilmem 1<ısl<3 ıfl" 

lığından mı, tenbelliğindefl 
istemediğinden mi ned.erı ~i 13t' 

- Yavrucuğum .. Şırn r''' 
bek mahşer yeri gibidir. c~,, 

---- ~::.-.. --!- -'···· ... -·- ı~: - ~ .... c-ır+l">r1n~~ı.,.; 1~rürn c:nn <:Pr • - u ııcfa ki kad r e • ı nı:-rne 1 
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Fox artistlerinden Lols Moran 

İstihlak vergisi mes' elesi 
Haziran başındanberi sine- ker bir şey olmadığını anladı 

malarda tatbik edilmekte olan ve çaresine tevessül etti: Bu ça 
hususi istihlak vergisinin bu re sinemaların yine eskisi gibi 
günkü şeklile birçok müşkülatı maktu vergiye tabi olmalarıdır. 
dai olduğunu, hele bazı memur Haber aldığımıza göre ikinci 
ların kanunu anlayış tarzlarına teşrin başından itibaren nisbi 
nazaran mevsim başlar başla- vergi kalkacak ve maktu vergi 
maz bu işin gürültüyü mucip o- alınacağı için maliye memurla
lacağını bir iki ay evvel y_az- rı sinemalara girip çıkanı kon
mı.ştık.Filvaıki mevsim başlayın trol etmiyecek, zabrtlar tutulmı 
ca işler çatallaştı, bir takm1 
namelhuz hadiseler çıktı .. Oka- y.acak ve iş mahkemelere inti, 

Metro Ooldvin artistluiqden bir grup dar ki Defterdarlık ta bunun sö- kal etmiyeccktir. l 

l Küçük Sinema Haberleri 1 
Fransada: 

. Turjansky "Kartal yuvası,, 
18tnindcki eseri hazırlamakla 
llıeşgıuldUr. Yakında hitama e
tecektir. 

mez. İyi bir usul bulmuş: "A
yak kaplarım sıkıyor,, der, ve 
ne demels: istediğini anlarlar. 

* * * 
* * * 

W arner rosun son pilançosun 
1 da, geçen seneye nazaran 25 

"Yeşil hayal,. ve «Meusieur milyon 400,000 frc,,.k kar oldu
le Fox» namındaki filmleri vü ğu haber alınmıştır. Bu hasıla
~Ude getirmiş olan Metro - ta sebebiyet verenlerin acına
F 0 ldvYn Mayerin son yaptığı ' cak bir halde oldukları anlaşılı- _ 

d 
ransı:ı:ca sesli filmler şunlar- 1 yor!!! 
ır· ~ ' * * * 

1 · amon Novarronun "Sevil- j 
.. ~~a~~ıcısı,. Norma Shearerin

1 
M. Briad'ın Cenevrede söyle-

Uyuk ev,. ve «Mutallaka» Ma diği büyük nutuk Pathe - Na? Dugan'ın «Dava» "Geriye,. tan tarafından sesli filme alın
i' u~~er Keaton ve Andre Berle- 1 mıştır. 
/

1 Marş,, yine Norma Sheare-I Tarihi bir vesika! 
b~ı:ı "Trader Horn,, «Cheri -Bi 1 * * * 
l• "Şen dul «Withisthe La- . ·· 

ııv. «Q• 
1
°1 S Bır çok Fransız vazıı sahne 

V""n o a ım» « trangers- . u · l 
llıay» w· .h Al h ı ve artıst aranıyor. nıversa 

ıss ve nı ayet p on l H 1 
Se Da d t' in h ıi 1 kumpanyası bun arı ol ywo-
" u e n şa ese o an d .. d k d k d" q->apho o a gon erece ve ora a en ı 

l'ıu nt 1 d 't 'd F 1 stüdyosunda üç adet Fransızca 
•ıı aktö ~ erir .endgı gHı eli rand- sesli film çevirttirecektir. 
d· renıne oywoo *** 
~kıler gibi mühim bir mevki 
ıanacakları anlaşılıyor. Harold Lloyd tekrar spora 

* * * başladı ve "'evvela ayaklar., na 
A. . mındaki futbolla alakası olan 

Bu hafta 
Melek ve Opera sinemaları 

geçen haftadanberi göstermekte 
olduğu "aışk resmi geçiti,. fil
mini bu hafta da göstermekte 
devam edecektir. 

Majik sineması da; Hacı Mu 
rat filmini gayri muayyen za
mana kadar göstereceğini bize 
bildirdi. 
Opera bu hafta müteveffa Lon 
Şancyln çevirirken hastalanıp 

ölfunöne sebebiyet veren "Yıl
dırım filmini" göstermektedir 
Bu film güzel bir eserdir. Bil
hassa g!irültü ve muzıka kısmı 
fevkalade iyidir. 

Filmin mevzuu 

Grumpi Enderson ve iki oğ-
1\l da kendisi gibi şimendifer
cldir. Biri, Jim, gardöfren; öte
ki, Tomi, ateşçi~ir. Her üçü de 
Jlminin karısı Molli ve ufak çc 
cuklarile yaşamaktadırlar. 

Bir akşam Grumpi trenine 
ltususi bir vagon takar ve bu 
suretle ateşçi 'tomi, bir kabare 
de dansöz olan Zella ile tanışır. 

Önce Zella ile kur etmeğf 
başlayan Tomi, nihayet baba
şının igbiranna rağmen onu 
furgona alrr. 

Ayni akşam istasyon baş me 
muru, müstacel bir işe gönder
mek üzere gardöfren Jim'i ça
ğırtır. Canı sıkılan Jim'in karı
sı gitmesine mümanaat etmek 

Lon Şaney'in "Yıldırım. /ilminden isterse de babası Grumpi onu 
liye bedava göstermiştir. Fakat gitmeğe teşvik eder. 
şimdi paraya sıra gelince. . . Bu fazla gece, işi esnasında 

* * * Jim, bir tren vagonunun üzerin 
Hesse de bir sinema şöyle i- den kayarak düşer ve o esnada 

lan ediyor: hattan geçen bir lokomotif ta-
"Y arın fiatler nısıftır. Sine- rafından ezilir. 

madan sonra bedava bira. Aha Ertesi günü eski lokomotif
liye elimizden gelen fedakaı'lı- leri üzerinde bulundukları esna 

1 ğı yopıyorm;.,. da, Tomi, Jim'in ölümüne se
Neden şampanyalı bir yemek bep olduğundan dolayı babası-

yapmıyorlar? nı muahaza eder. Buna hiddet-
Biz başka bk ilan teklif edi- lenen Grumpi, ı;ığluna bir yum

yoruz: "Yarın bedava girilir. ruk yerleştirir, Tomi kendini 
Bir berber bunda çok muvaffak kaybeder. Gayri ihtiyari hare· 
olmuştu. ketine peşiman olan babası, o-

• • * nun üzerine eğilir. Vazifesini 
Son zamanlarda Alman san- terkettiği bu kısa müddet zar

sürünün kuvvetlenmesini sine- frnda bütün sür'atile giden tren 
malar f.ir katastrof telakki et- bir sür'at katarile müsademe 
mektedirler. eder. Bundan dolayı Grumpi'yi 
Diğer taraftan ecneıbilerin do mes'ul tutan kumpanya, onu 

itimatları azalmaktadır. atöliyclerde daha ehemmiyet-
"Hak ettin, George Dandin,.. siz bir işe tayin eder. 

• * * Bu esnada vukubulan feye-
zan üzerine Grumpi, tamir olÜ-

lngilterede: nan eski makinasmı idare için 
British Movietone News son 

H" . fi 1 s_ağırılır. 

1 

ınt ısyanını 1 me a mıştır. Oğlu Tomi babasına ateşçi-

* * * lik etmektedir. İkisi de tabia-

1 

İngiliz matbuatı, Broodwayda tın bu miithi' kudretine gale
milli sanayii propaganda yapa- be çalarak binlerce kişinin ha
cak y«ı.i bir sinemanın açıldığı- yatını kurtarmağa muvaffak 

" merıkada: filmi çeviriyor. Lon çaney'ln "Yıldırım, /(iminden 
~İl Be~ - Hur,, sesli filme tah- Yaşasın spor! • ---------------------

edılecektir. * * • yaptırılıyor. 1 15 Pathe için, 13 Tiffary için ı pacaktrr. 

nı sevinçle haber veriyor. olurlar. 
Resmi küşatta Alman E. A. Böyle bir kahramanlık kar

Diyont'un "Atlantice,. namında şısmda, istemiyerek sebep ol-
• Her şeyi yapabilmesi iyi de- ve 30 United Artist, Universal * * 
* * * Acaba Leon Chaney mukal- ğil mi?!... ve Colombia için. Almanyada: 

* ki filmini gösteriyor. duğu felaketten dolayı kayııı 

:ıı Zavallı Karunlar mütemadi- !itliğini Leuise Fazentayim ter * * * * * * 
den tn!işteki! Doğrusu hakları ketti? Böyle zannedilebilir. Çün Be k . Am "k d k' 

* * * pederine muğber olan Jim'in 
"Alevler içindeki müstemle- Lil Dagover "Madarne Bar- karısı samimi ruhu ile onu afff 

ke,. namındaki renkli film, Al- be-Blene,, namında bir film eder. ~"'arya! Mesela Colombia Pic kü "yüz çehreli kadın,, namile . re et ve~~~ b" erı a a ı New - Yorktaki meşhur 
1 tes geçen seneye nazaran yadolunmağa başladı. Hakika sınema sanayıının ıraz parası Roxg sineı_n,?-sı tan;ıir .ve bir çok 
r·029,ll,58 dolar yani 12,000,000 ten bir çok.komik filmler yapan var. konforlar ılave edildikten son-
tank kazanmıştır! ı Louise Fazenda, g~ç. kız ve Bu mevsimdeki ~ilmler için ra tekr~r. a~ılıyor. Bu konforl_'.lr. 

man sansürü menetmiştir. Bu çevirecektir. il 1111111111111111111111111 

filmde şarki Afrikanın zaptın- • • • 
da Alman ve İngiliz orduları gö 

ri olan Skippy sergüzeştcu Vf 

* * * anne rolleri de yapabılıyor. Ve Hollywood 250 mılyon dolar n~ olabılır · Acaba her koltuga 
d,"-ıne~ika gazetelerinin birin- böylece Dorot_hy Ma~kail .. ve ~~sretmiştir ki: 80 Par~mı:ıu.nt bır yatak mı yaptılar?. 

rülmektedir. 

* * * 

Paramunt stüdyosundaki si- afacan bir çocuktur. Bu rol için 
nema mektebinde ~ç artist- şimdilik en ziyade muvaffak <> 
lerin azaldığı görülmektedir. lacağı zannedilen Jackie Cooga 
"Skippy" yi çevirmek için bu nın kardeşidi_r, ki şimdi o da 
genç artistlerden biri intihap e- kardeşinin "Kid,, i çevirdiği za 
dilecekti. Per.cy Trosby'nin ese manki haline çok benziyor. 

<.:: şu 1:1:vayet vardır: Mauricı: Charles Farrelın annesı rolun- ıçın, 75 Metro - ?<:>ldwın ıçın, * * * 
i b.evalıer yorulduğu vakit kat' de çok muvaffak olmuştur. Ken 40 Warner Bros ıçın, 25 Fox Mata - Hari filmindeki Ma 
~n vazii sahneye haber ver- disine komik salon kızı rolü de için, 19 First National için ta Hari rolünü Greta Garbo ya-

Dresden'deki bir sinema di
rektörü fena bir usul olarak si
nemanın resmi küşadında aha-

he Diyordu.- Fakat, Şadan da 
n de tutturduk: 
.._Gidelim .. 
\re ... Ekreme seslendik: 
'-Haydi yarışıyor muyuz? .. 
.._Be h t n azırım ... 

:\la ahit surat astı, fakat, ne 
Si ps~n?. Ben istiyorum. Belkiy
ka'stıyor. Bu isteyiş önünde a-
~ sular durur. 
t ızlandık. 
Ik hız .. 

:ııı:ü~ ?"ibi suyun üstünde ka
Çok ~ıdıyoruz. Ve. . Ekremden 
ç,

11
• ı~erdey_iz. Arada !bir başımı 

ıu.~7P çevirip geriye bağırıyo-

S Neredesin Ekrem? .. 
lan en bağırdıkça Ekrem de hız 
Ve.1Yor, . s_ırpınıyor, geriniyor. 
itan· · Bızı heyecanla seyre çı-
1!:1t sandallardan bir çoğu da 
tenıef • l ı i\J ye ışmege ça ışıyor ar . 

..-.. ayı .. 
"il . tıe b ınıyorum, nasıl oldu?. Yi-

l ~şır;.' geriye çevrikti. Bir-

-Diye bir gürültü çıkardığını, · rılan bir insanın çırpınışı ileso- Biz mi bir şeye çarptı)<:. Bir şey - Saat kaç var?.. --Biribirimizin kokusunu ciğer fendi. Motör makinistiniR bir 
!:'!nim: ruyordum. Siyah kadın telaşı- mi bizi denize döktü, ne oldu?. - On buçuğu geçiyor.. !erimize sindirip te yeniden dalgınlığı oldu. Bu büyük ka· 

- Cahit... mı anladı: Acaba Cahit te benim kadar ta- Demek hadise üç, üç buçuk dünyaya gelmişler gibi feraha bahatini affetmiyeceğim .. 
Diye haykırdığımı ve sular - İçerdeler hanımefendi, Pa katsiz mi?.. saat evveldi. Yine iyi... çıkınca Cahit: · Ancak, ben henüz bütün bL 

içinde çırpındığımı hatırlıyo- şa Hazretleri ile beraberler... Bütün bu sorguların hücumu Giyinip te kadına: - Abuk Başa Cafer Hazret- sözleri noktası noktasına din-
rum. Ondan ötesini bilmiyo- Dedi. . karşısında kendimi. toparlayıp, - Cahidi bana çağırır mı- leri. . liyecek, cevap verecek hale gei 
rum. Gözlerimi açtığım zaman - Ya, Şadan?.. şaşkınlığımı gidermeğe çalışı- sınız?.. Dedi, beni yanındaki yaban- memiştim. Yalıyı yadırgıyoc-
kendimi mükellef bir yatağın - O da hanımefendi.... yordum ki, kadın: Diyinciye kadar oda kapısı cı adama tanıttı, demek, dum, insanları yadırgıyordum, 
içinde, fakat, bitkin ve halsiz Geniş bir nefes aldım. Rahat - Giyineceksiniz değil mi vuruldu ve ... Cahit, Şıı.dan yan - Paşa .. Paşa.. Paşa Haz- hadiseyi yadırgıyordum, korku 
buldum. Birdenbire uyandım, ladım. Ne tuhaf, ne hesapta ol- hanımefendi?.. larında hiç yüzünü görmediğim retleri!.. lu bir rüya9an uyanmışlar !:'ilı 
biı:ıdenbire gözlerimi açtım, bir- mıyan şeydi bu yarabbi! Nasıl Dedi. O zaman farkettim ki, bir adamla beraber içeriye gir- Bu imiş. Her vakit kulağımı- hep kendimi yokluyordum. Ji
denbire karyolada doğruldum. olduğunu bile görmeğe vakit sırtımda yalnız bir kombinezon diler. Cahit beni yatağın kena- za gelen isim.._ Mısırlı Paşa, "A- ne galiba paşanın: 
Neredeyim, ne var, ne oluyor, kalmadan l!:endimi denizin için- var, o da ibenim deg.il.. Demek rında, ayakta göriince dünyalar buk Başa, JCarun kadar zengin - BuY.urun, salona geçe· 
Cahit nerede, Şadan ne oldu? .. de buldum. Sonra ne oldµ?. Na- ki, denizden çıkarılmış, buraya kendisinin olmuş gibi sevindi, Paşa!.. !im.,. 

Gözümün önünde ve kafamın sıl kurtulduk?. Kim kurtardı, getirilmiş, soyulmuş, yatırılmı- koştu, geldi. Ben de ona doğ- Abuk Başa, bir reverans ver- Demesi ile yürüdük. İç İÇf 
içinde sıralanan endişe yalniz 1 şimdi neredeyim, kimin yatağı şım. Sanki, içeriye yabancı biri ru koştum. Başını kollarımın a- di; ellini sıktı: açılan ve uzanan mükemmel 
bu idil Hiç bir şey sezemeden 1 içindeyim, bu siyah kadın gelecekte beni bu halimle göre rasına sıkıştırdı.. - Geçmiş olsun hannnefen- salonlar. İlk bai,.ışta, varlığın: 
siyah bir kadının bana doğru kim?.. Cahit nasıl, Şadan ne cekrniş gibi telaşa düştüm: - Cahitçiğimmın... di. Büyük bir tehlike atlattı- - Biz buradayız ... 
ilerlediğini gördüm. yapıyor, saat kaç, bu paşa kim - Tabii tabii.. Liitfen getiri - Yavrucuğuınmm. .. nız... Diye insan gözüne haykırdı-

- Ooh ... Ooh .. Çok şükür oluyor?.. nız... Ve .• Bu saniyede Mıııır §ive- - Teşekkür ederim Paşa ğı seziliyor. Baş döndüriicü biı 
iyileştiniz hanımefendi.. Hiç bir şey bilmiyorum. Ya Dedim. Kadın gidip te tekrar si bir cllmle kulağımı doldurdu: Hazretleri... ihtişam ve zinet!.. Yalnız be· 

Dediğini ~şittim .. Fakat, yal- evdekiler? .. Vakit çok gecikti- geldiği zaman şaştım, kaldım. - Maşallah maşallah, çok Fakat, ne garip bir his. Adam nim içim içime sığmıyor, 
nız görüş ve işitiş! Cevap ver- se annem kim bilir ne kadar te- Giyinecekleriınin hepsi ayrı ay- iyi. Allah afiyet versin. Geçir- cağız bu sözleri söylerken gül· - Evdekiler şimdi sokaklar. 
meği bile düşünmedin. Hemen, 18.;ıa düşmüştür. Sadece: rı yıkanmış, ütülenmiş ve ha· diler efendim .. Geçirdiler!.. memek için kendimi zor tut- dökülürler ... 
karyoladan indim. - Anne, Şadanla biraz deniz zırlanmış. Bütün bµnlar ne za- Sonra, Şadanla da sarıldık, tum. Mısır şivesi ile Türkçe ne Endişesi ile kıvranıyordum 

- Cahit nerede?.. gezintisi yapacağız... man oldu?Ben burada kıtmir uy öpüştük'. kadar ~ü~~nç o!uyor ve .. O, bo- Bekliyordum ki, paşa sözlerim 
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Giritten gelecek 
yeni muhacirler 

Aris takımı geldi Darülfünuu intihabı Cümhuriyet bayramı Matbaacılar 
Başı birinci sayfada B b. · · f d Ba~ı birinci sayfada -- Si NEMALAR 

. . b"'b" lilk" aşı ırıncısaya a ~ 
Grit ve Hanyadan İzmire gıldır, ta ıı ır surette te ı 1 . d . h . ·ı 1 .. H" t "k lor talebesi, L. Mekteplerin izcileri. 

- etmek lazımdır. Ekseriyet ga- enn. e san. sıya çı:.ııgı er e SUll- ımaye ve eşvı N- Harf sırasile liseler resmi, hususi ~ y 1 L o R 1 M ~ 
nakledilecek 250 muhacir aile- yet tabii olarak kazanmıştır. E- ~eı:ımış yenı bavullar taşımakta d•} 1. d" liseler ve darüşşafaka muallim ,,,.,;c. 1 
nm nakli için gazetelerle ilan kalliyetlerin ise bu vaziyet kar ıdiler_.. . e l me l lr tepleri, Orta mektepler, ameli hayat Vaktinden evel uful eden ,e " BINBIR ÇEllRLLI AD:\:\! • 
edilmesine rağmen henüz hiç şısında hiç bir şey düşünmeme- . !urkiye futbol Fed~ras!on~ mektepleri, N - Mehterhane muzika- !~kabil• tevsim edilen bilyük artist 
bir vapur idare ve acentesi mü- /eri lazımdır. Çünkü meşveret reısı Muvaffak Bey mLsafırlen Matbaacıların hey'eti umumi- sı, O - Esnaf cemiyetleri L o N ş N 
b d 1 k . u·· a at F d F b h ye ı'rtı'malannı ve cereyan eden s - Geçit resmi esnasında ve saat A --v' •. n . a e e omısyonuna m r ca budur. e erasyon ve ener a çe na- " on iki de kolorduca tesbit edilecek ;l:. 
etınemiştir. Dün komisyonda Huk~k fakültesi müderrisle- mına karşıladı. Gayet samimi bazı müzakerelerini dünkü ga- muhtelif mevkilerden toplar atılacak 
<lördüncü büro içtima etmiştir. rinden diğer bir zat diyor ki: 

1 

ve müessir bir nutukla Fener- zeteler yazrnışu. Müzakere esna ve limandaki vapurlar düdliklerile iş en son ve en müthif ve s "i şaheseri 
Bu içtimada Atina muahedesi -Karşı taraf bundan hiç mü bahçe ve hey'eti tertibiye namı- smda söz alan bazı kıymetli ar- tirak edeceklerdir o PERA s ı· N E M 1 e 1 N D 1 
mucibince 1913 tarihinden son- teessir olmalıdır. Evvelki bir na iki büket taktim etti. Hey'et kadaşlarıınız atideki noktalar Ü- 6 - Merasime iştirak edecek kıta- 8 O ft 
ra Yunan tabiiyetinde oldukları intihap ta da böyle bir •ey ol- reisi M. Angelos fevkalade mü- zerinde nazarı dikkati celp edi- at ve askeri mek~fepleri kolordu, r"1vil ( ...,...""'..,....,........ ~ 

'ki " mektepleri m.aarı emanetı, esna ce- ( emsalsiz muvaffakıyctlcrle devam ediyor ~ 
kabul edilen Rumların em la e- muştu. Biz Akil Muhtarı istiyor tehassis oldu. Güzel bir cevapla yorlardı. miyetlerinin ticaret müdüriyeti, diğer 
rinin iadesi için verdikleri işti- duk, fakat Nurettin Ali [J. inti- mukabele etti. Tekrar grup ha- 1 - Memleketimizde muhte kıtaatı da mensup oldukları makam ••••••••••••••• ••1141HIHIMIMMM ... 
~i~: i~~~=ş g~~i i~~~a~a~~~!~ ~: ~~~~~ I:na:::e~sr:~rae:k~~~~ ~~~:1:~~~e~r~::i~t::· :k~~~= ~,~:~~ar! =~~=~f ~~:~!~:~ lar, temi~.~~t ~.~:s~~i~e.k~:~~r~k ede- I H A C 1 M U R A T 

1 ·da 1 · cek olan bu kıtaat ve mektepler saat 
asından olup olmadık arını tah- darıldık, ne gücendik. Maama- dan kapıya doğru aktı; Oyuncu teşkil ettikleri hey'eti ı re en onda Darülfünun meydanında tama- Cördüğnüz lilmLr ; en büyüğüdür. Şimdiye kadar 
kikma karar verilmiştir. fih şunu da söyliyeyim ki, bu in !arın otomobillerle Bristol ote- matlup faaliyeti gösterememiş- t ı bul klard r s HAC ı MURAT' 

Y k ti hapta da iki tarafın şuurlu ho !ine doğru yola çıkuklan esna- !erdir. :~~ iç~fm~n~;ş lataa~:;,ac~rad~ ~üıu~ 1 
un ers tayyaresi caları samimiyetlerini zerre ka da da yavaş yavaş dağıldı. 2 - Matbaacılık san'at ve is- Y!işe geçişi kolorduca tertip ve tan- M A J 1 K S l N E M A S 1 N D A 

Atinada bozuldu dac ihlaI etmemi•lerdir. Bu ci- "Aris" takımı kapteni seya- tidadı ötedenberi milli bir hima zım olunacaktır. ~ 8 - Alay, geçit resminden sonra 4-0,000 kişi alkııladı 
hetten çok memnunuz . ., . . hatten fevkalade memnundur. ye ve rağbete mazhar olmadığı Beyazıt- Divanyolu, Sultanahmet -A- Bütün lmnbul bu lilml ııkdlrle görocekıir. Anita, 23 (Anek) - Büyük 

Yiinkers tayyaresi, M. Venize
losu hamilen Atina üzerinde 
yapuğı bir cı:.velandan sonra ka 
raya inmiş, fa.kat tayyarenin ar 
ka tekerleği hasara uğramıştır. 
Bu sebepten Y1inken; tayyaresi 
nin Atinadan hareketi teehhür 

Hukuk fakültesi katibi umu- Kuvvetli bir halde geldiklerin- cihetle terakki ve inkişaftan lemdar, Reşadiye, Köprü, Karaköy, l3up;ün mı.ineler 13 de b•ı .. la.r.4111'CellefClo•nCI: ·B·e·yolİj(~lu0516~0 
misi Etem Akif B. de demiştir den dolayı galibiyeti adeta be- mahrum kalmıştır. Şişhane, Tepebaıı, İstiklil caddesi yo • • 
ki: nimsemekte ve yorgun olmadık 3 - İktısadi buhran tesirile lu ile Cümhuriyet gıeydanına gidecek ;;;;;, .... Son 3 günden latlfade ediniz 

- Kozumuzu kazandık, lnti- !arım, İstanbul halkına temiz aralarında vahdet ve taavün te- ve oradan dağılacaklardır· MELEK ve ELHAMRA Sinemalarında 
· 1 · 'k · · 9- Alayın kolbaşısının Taksim 

hap olunan müderrıs .erın ı ~s~ bir ayun seyrettirecekleriııi sö- sis edemiyen bu kıs~ ~esI;k- meydanınna muvasalatında Bando İs Komali muvaffıkiyııle gösterilmekte olan 
de memlekette otorıte sahıbı ylemektedir. Antrenörleri M. taşlar, sermaye ve say cıhetın- tiklal marşı çalacak ve bu esnada vila MAURICE CHEV ALIER' nİn şaheseri 
insanlardır. ikisi arasında fark Valler (eski bir Mısır takımı an den pek elim bir vaziyete düş- ı yet tara~ından ih.za~ ettirile~ek ola.n 
görmek sağ ~öz ile s~l .g~z ar~- trenörü) ·futbol ve Balkanlarda- müş ara sıra zuhur eden işler 1 çelenk vılfi.yetçe ıntıhap edılecek bır ASK R ES M 1 G C' ç 1• D i 
sı.nd. a fark go_rm .. ek gıbıdır. l.k.ı- ki spor temP-lan hakkında bir k ... ~k ilerde ısraf olunmuş ve- hey.et tarafın~an ".ümhuriyet abi- ~ 

d D 11 UÇU e ' desıne vaz edılecektır. 
etmiştir. 

Millet mektepleri açılıyor 11nın e aru ununumuz ıçın konferans vermek istemektedir ya sahibi sermaya olanların hırs 10 _Alayın harekete başladığı za Filmi ancak Pazartesi günü sol\ matinesine kadar irae edileceğinden 
hayırlı olmalarını temenni ede- Bugün şampiyon Fenerbahç~ ve tamaına feda edilmek zarure mandan köprüye muvasalatına kadar g•ç kalınlann ;on 3 gününden iııifade etsinler. Bugün ... t 10,4.5 de 

Millet mektepleri 1 Teşrini
sanide tedrisata başlayacaktır. 
Bunun için lazım ielen ihzarat 
yapılmaktadır. Bu sene şehri
mizde 500 millet mektebi açıla
ca.kur. Kaydükabule 27 Teşrini 
evvelde başlanacaktır. geçen ve 
evvelki seneler millet mektep
lrine devam ederek şehadet

name almış olanlara bu sene 
malilmatı umumiyelerini tevsi 
edecek dersler gösterilecektir. 

rim. misafirlerle ilk maçını tam üçte tini hasıl etmiştir. İstanbul cihetinde ve köprüden Cüm tenzilltlı fiatla hor iki sinemada matine. AŞK RE:S~ll GEÇiDi 
Hukuk üleması tarafından ve yapacaktır. Oyunun hakemi Şe- 4 _Matbaa san'at ve san'at- buriyet meydanı~a ~uvas~latına ka- illmi 1 Teşrinsanlden itibaren lzmlrde MiLLi KÜTÜPHANE 

rilen bu hükmün bu suretle hal- ref Beydir. _ .. d h" e dar da Beyoğlu cıhetındekı tramvay ELllAMRA ve müteakiben Anlı:arı'da KLÜP sinemalarmda 
]edilmesine kanaatım vardır. karlan !~zum~ ka ~ . ımay güzergihını!a tramvay arabaları bu- ••••• gösterilecektir··· 

Şampiyon Fenerbahçeden ve teşvık edılmemıştır. Ez- lunmıyacaktrr. 

Derslere başlandı 
Güzel san'atler akademisin

de yakında tedri1&ta baılana
caktır. Kayıtlara devam edili
yor. Şimdiye kadar resim ve 
heykol ıubesine l:l, Mimari şu
besine 11, Sanayii tezyiniye fU

beaine de ~ talebe kaydedilmiı
tlr. 

Ekalliyetin meyus olacağını temiz, tetik, muvaffakiyetli bir cümle Devlet matbaasının raka il - Geceleyin Beyoğlunda Ctim
hiç tahmin etmem. Onların ki, oyun halkımızdan da türkltiğün beti hususi ellerde mevcut ser- hurlyet, İstanbulda Beyazıt, Oskü-
zaten bir içtihat idi,. Hürmetim 1 . b' . f vet ve san'atı tamamen tehlike- d~rda, Doğancılar meydanında. ~u-
vardır. Ôtedenberi ilim ve fazile asa etıne yaraşan ır mısa irper .. .. A 'k zık çalacak ve buralardan havaı fışek 
. . .. k k hl 'k · verlik bekliyoruz. ye düşürmuşt~r. yrıca zı re. le• atılacaktır. Bu ciheti vilayet as-

tının, yu se a a ının perestı.ş - 1 1 • A. Esat şayan olarak Ali ktısat mec ı- keri bandolardan da istifade ederek 
karı olduğum bu Maarif vekili- sinin derdesti intişar olan iktı- temin eyliyecektir. 
nin zamanında halledilen bu B 1 ·ı ) F tbol 1 s · f · ş· eyne mı e u maç arı sadi mukarreratınm tabı ıztırar 12 - Travmaylar, eyrıse aın, ır 
mesele memlekette kanuni ha- Hey' eti tertibiyeainden: . . d tbaacılara ve ketlhayriye, Haliç, Anadolu ve şark 
raketin dürüstlüğünü gösterir. ı~ın e çrrpına~ ~a .. şimendiferleri idareleri gece yarısın-

/ b D 1 - Şimali Yunanistan Şam rılmemek mucıbı teessur olmuş dan sonra dönü• seferleri yapacaklar 
Kardes fakülteler o an u a · "A · "t kmu b ·· • .. 
11

.. - J' 1 ··k k · pıyonu ns a ugun sa- tur. ve bunları ilin edeceklerdir. Vil&yet 
ru. unun ev.at arının yu se ı- at tam 15 te İstanbul Şampı·- 1 k 1 J k Yeni idare hey'etinin tebel tir makamı bunu takip edece tir. 
lım gayelerınde e e e verere y n F b h kl .. b.. .. 1 . h . d 13- Beyazıt meydanında, kolor-
ve çalı<arak Avrupa Darüllü- Mo u enerka çe u umuz e eden bu ihtiyaçtan te vın e e -

nunlarl~ gı"bı' ke.şfı"yat ve taharrı·- aç Y_ apaca tır.. .. ..- cek esbaba tevessül ederken, du kumandanlığı ile temas edilerek tesbit lalınacak yere münasip vüs'at-
yat sahasında yükseleceklerine Ha~em Beş~ktaş Klubundan mesleki himaye ve inkişafa eh- te tribünü vilAyet huırlatac;ıktır. 
itikadım vardır. Şerafetın Beydır. emmiyet vermekte olan hüku- 14 - Ckçit resmine ittlrak edecek 

Ankara, 23 ( Telefonla ) _ 2 - Stadyum kapılan saat metin lutüfkfi.r dikkat ve naza - !erin Darülfünun meydanında içtima-
d 1 tın - ff k im ların, yürüyüş sıralarını, geçit resmi 

Maarı.f vekilı' Esat Bey, t-kil yarını a arılacaktır. nru ce p e ege muva a o a -.. " nin infuamını ve krtaatın tevakkuf 
ettiği bir komisyon marifetile, sı şayanı temennidir. ve hareketini temine merkez kuman-
Darülfünun intihabatı hakkın- Otelciler intihabı Memleketimiz de bilhassa danı, yollarda Darillfllnun, Beyazıt 
da gelen takrirleri tetkik ettir- hükimıetin i.qşvik ve tergibine ve Ctımhurlyet meydanlarında inti-

Bilmecemiz 

bllmeceml:ıin hal/edilmiş 

şekil 

i il 4 ~ o 7 8 o 10 11 

Bundan bqka, sami sıfatile 
mektebe devam etmek için bası: 
möracaatlar vardır. Bu müraca
atlar 15 den fuladır. 

miş ve ,bu tetkikat neticesinde Ote, lc!l~r .cemiyeti .'Y. eni ida- mühtaç olan,l>u san'at ve mesle zam ve inzibatın teminine de polia 
h t tıh bat d ıl müdüril memurdur. Poliı mildürll 1 

intihabatın usulü dairesinde ce re ey e ı 1~ • a 1 un. ya.p - .11-; mütalca eAcrken tevakkuf e-
tı B n h b hi b f 115o• rı" merkez kuman~ru ile daha evvel te-

re yan ettiP.\ tebeyyün etmiş_tir. mış r. u ın'"' a ata ç ır ır dilecek en mühim nokta devairi mas ederek bu ciheti temin edecektir. 
V.ekale!te mevcut kanaata g-öre ka namzet göstermemiştir. devletin tabı. işlerin de ittihaz 15 - Btı merasime davetli olanlar 

jehrimise gelen malilmata Edebiyat ve İlahiyat, fll'f<_ü'itele- Yeni idare hey'eti azalıkları- ettili yoldur. Münakasa usulün için Kıyafet frak, alyah yelek, beya• 
nazaran, Adlına pamuk ihracatı rinin takrirlerindeki itiruları na Paris oteli sahibi İbrahim de en ucw: veren yerine en mu- boywı bağı, allindir şapkadır. 
ha t ı..........-...; tı' <limcli • D lf B ih 1 16 - Bu programın ilanı davetiye rare ... .,...,..~·~• r. .,, ye ga.yri varittır. arü ünunun ., Niyazi B. (Avrupa), Ali B. vafık veren tere o unmaz ve 

makamına kaimdir. 
kadar yapdan ihracat ~en se- son intihabatı mevcut kanun ah (Emperyal), Şevket B. (Kara- ekseriya her talep ve teklif ka- 17- Villyct merkezinde tebrikata 
neye niabetle yösd1ı 43 fazladrr. kimı dairesinde cereyan etmiş- si), -Halit B. (Gülüstan), Hak- bul olunarak hüviyet ve kabili- iştirak edeceklerin sırası bervechi Ati 

Fakat fiatlerde yüzde 31 düt tir. Bugünkü esaslar üzerinde kı B. (Selanik), Sıtkı B. (Fe- yet aranmazsa ve bilhassa alaka dir: 

Pamuk ticareti 

künlilk vardır. tadUAt yapılması arzusu varsa rah), Mehmet Şükrü B. (Ha- darlar bu noktada hassas ve du A- İstanbulda bulunan meb'uslar • 
D f j"":\· ı b · _. 1 · af B- X:ill halinde erkAn ve ümerayı as- 1 

Geçen sene eyHUUnde Adana arül Ununun '1/-y,e ır trı< ı- lep) intihap edilmişlerdir. rendiş davranmazsa tar eyn keriye, C- Darülfünun ve maarif e-
dan 1,547,332 kiloluk pamuk ih fte bulunabileceğine işaret olun Ayrıca 8 yedek aza da inti- daima zararlı çıkar. minleri, Ç- Vekiletlere mensup mü-
raç edilmesin• mukabil bu sene maktadır. hap olunmuştur. Bunun neticelerine ve acı te- fettiıler, D - Adliye erkanı, E- Darill 
ey!Ul zarfında 2,210,822 kiloluk Yeni Oirüllünun emini hak- C · sirlerine bilhassa son zamanlar- fünun heyeti F - Maliye vekaletine 

k d k. k t · emı yete göre, otel işleri ahi im k merbut maliye rüessaaı ve maiyetleri, 
ihracat yapılmıştır. m a ı a~;mame, cumar esı yu··zde kırk kadar azalmıştır. da bariz bir surette ş t o a 

glinii Reis;.;ümhur Hazretleri- tayız. Ka,...ılıklı tenzilat veya rüsumat, tapo, em!Ak müdiriyetleri, 
Fakat ihracatın artmasına Cemiyet, otellere ait bütün ·y G- Vilayet erkanı ve kaymakamlar, 

nin tastiklerine arzı;.dilecektir. kapalı zarf ı'le münakasayı hazi H M ·f · · kt rağmen flat dlişkilnlüğii dola- levazımatı ucuz ola vak temin i• - aarı memurını ve me epler mu 
Vekaletin iki namzetten Yu- nenin menfaati lehine netice- allimleri, İ - Nafıa ser mühendisi ve 

yısile memlekete giren para f z· B . ·h .. . 1 çin bir kooperatif yapmağa ka-su ıya eyı tercı ettıgı an a- lendirmiş olmakla hayırlı iş gör maiyeti, J - Ziraat, orman vf! baytar 
miktarı azalmıştır. 1 rar vermiş ve nizamnamesını ··d·· ı · K T. k" şı ıyor. düg' ünü farz edenlerin çok geç- mu ur erı, - ıcaret ve aleti mınta 

C h . b l hazırlamıştır. Bu işe 4000 lira ka müdürleri, r. . Memurini sıhhiye, 
um unyet a OSU İpek böceği tahsis edilecektir. Aynca bir te- meden nedamet ve inkisan ha- M- Müftü, N - Umumi meclis azaları, 

Bu sene cumhuriyet bayra- Umum gümrükler müdüriye- avün sandığı da yapılacaktır. yale uğradıkları ekseriya vaki- O- Belediye erk\nı, P- Siyasi fırka 
d A k d C , dir. Hükumetin alakadar devair lar rüesası, R • Türkocağı, HiUiliah 

mm a n ara a yapılacak balo ti ipek böceg' i hakkında güm- emiyet, 'umum cihan otel-k ilk 1 ve aklamından bu iş mulahaza mer, Himayeietfal, tayyare cemiyetle 
ço m emme olacaktır. Şeh- rüklere bir tamim göndermiş- ciler birliği" ne girecektir. Bu- ri, Türk maarif cemiyeti, Türkiye 
· · deki f k'b · · · · ve kanaatini kaldırmak, yerine rımız marn ve ı ar ze- tir. Bu tamimde ipek böreğinin nun ıçm bırlıge 250 dolar ücret harp malfilleri cemiyeti. Türkiye id-

vattan bic çoğu baloya davetli sıcak yerlerde bulunmaması verilecektir. Teşrinisani iptida- itimat ve menfaati ammeye man cemiyetleri, ittifakı İstanbul mın 
oldukları i~ bu sene İstanbul- muamelesinin diğer mallara ni; smda Atinada toplanacak bey- müstenit sağlam bir sistem koy takası, matbuat erkanı, muallimler 
da balo verilip veri\miyeceği he betle daha çabuk yapılması bil-, nelmilel otelciler kongresine ce- mak, çok muvafık olur. birliği, baro, etibba odası erkanı. 
nU. kararlaotırılmamışbr. 1 dirilmektedir. miyct de davet olunmuştur. Nasıl ve ne yapmak lazım ge Ti~ar~t~~::~·::t~0;.';.';:: .';'~~~.'leri, 

leceğini iktısat ilminin göster- ş - İmtiyazlı 'irketler rüessası. 

1 MPLEKS 
lktısatlı, Asri 

ve sağlam 

dlği yollarda aramak ve bulmak T . Esnaf cemiyetleri ve diğer mca 
mümkündür. leki teşekkilller rüessası. 

Ali Saip 17 - Konsolosların tebrikiitı saat 
___ ,....._..___ on dörtten on be!e kadar kabul olu-

Emanet kızak yeri nacaktır. 

Köprü dubalarının tamiri i
çin belediye tarafından Balatta Balıkçılığın inkişafı 

BuglJnlrü bllmeceml:ı 

Soldan 58ğa v• yukardan •taiı: 

1- Elçi (S). 
2 - VüC\lt •uyu (3) Yade (3) 

Ona racı (3). 
3 - Allah (3) Birinci (3) • 
4 - Kirli (3). Uldn (3) 
5 - Erkek (2). A~k (S) Nota (2) 
6 - Ağız (3) Şark viUiyetleri-

mizden biri (3) Sakal (S) 
7 - Köpek (2) Bir isim (5) No

ta (2) 
8 - Se.dirmek ( 3 } Bir musiki 

aleti (3) 
9 - İyi. (3) Kenar (3). 
10 - Bir maç ismi (3) 
Afrikanın şimalinde bir memleket 
(3) İslaklık (3). 
11 - Kemale ermi§ (5) 

İntihap mazbatalan 
Şehir meclisine intihap edilen 

azanın hepsine keyfiyeti tayin 
leri ayrı ayrı teblif edilmiş, bu 
suretle intihap encümenlerinin 
de vazifeleri hitam bulmuştur. 

Liman şirketi es ı M p L E X) 
KALORİFER 
KAZANLARINI 

bir kızak mahalli tesis olunmuş Pek iptidai bir qalde olan ba 
tu. Ayni yerde ikinci bir kızak lıkçılığımızı ıslah için son za.
tesiıi ve lü:.ıum görtilen ba:n ma manlarda ciddi teşebbüsler vu
kinolerin celbi is_in belediye fen ku bulmaktadır. Bir balıkçılık . İstanbul ~n şir~~t~.hey'e
işleri mildüriyeti tetkikata baş- mektebi ve enstitü açılması i- tı umumiyesı p~zar gu.m:1 top~a 
lamıştır. Yakında bunun için bir çin çalışmağa başlamışlardır. na~k sermayenın tez~ıdi ve şır 
ketifname tanzim edilecektir. Balıkçılar ilk iş olarak ıbir ba ke~n unvanının tebdilı meııele-

-
miktarda ve 
cins radiatör 

Proje ve 
caddeıinde 

muhtelif 
bulunur. 
ketif i,:in: 

Tercih •diniz 

Aynı harareti temin et
mek lb:ere diğerlerinden % 40 
noksan kllmür aarfeder , 
ve istimali aon derece auhu· 
letlidir. Fabrika ıubeai olarak 
depomuzda her zamım klfi 

kuvvette kazanlar ve envayl 

Borsa ban ittisalinde, Tllrbe 

KIRKOR JAMGOÇYAN mieuiaesinde Kalorifer mühendisi 

ANTRANIKYAN •müracaat. 

H 1. t lıkçı vapuru satın almağa teşeb lerıle meşgul olacaktır. 
a ıçte gece pos ası b.. . 1 d' B" 

uı etmış er ır. ır kaç gün ev-
Teşekkür Haliç ahalisinin viki olan mü vel lim1ınnnu:a gelen bir Alman 

kener müracatları üzerine Ha balıkçı gemisi bu iş için muva
Hç ıirketi geceleri köprüden bir fık görülmüştü. Fakat geminin Sevgili babamın ölümü müna 
poııta ihdasını tahtı karara al- sahipleri 70 hin liradan aşağı in sebetile meslekdaşlarnndan, ar 
mıştır. Bu vapur saat 1 de )(<ip- mediklerinde .~ müzakere netice kadaşlarımdan ve talebemden 
rüden hareket edcektir. siz kalmış, gemi limanımızdan aldığım taziye mektup ve telg-

rafnamelerine cevap verecek 
Fakat bu sefer ancak yeni gitmittir. h ld 1 d - d k ··t · ·f · · b"k d a e Q ma ıgın an ço mu ees 

mevsım tarı esının tat ı ın an Balıkçılar yeni bir gemi satın · · E b' d b · 
• :.ı. 'hd d'l b'I k · sırım. nacı ır zaman a enı te 
ıtııuaren ı as e ı e ı ece tır. almak irin teşebbüsatta bııluna ıı· tm k ıAtf .. d b 1 " se ı ı: e u un e u unan 

Pais Sefiri 
Paris sefirliğine tayin edilen 

sabık Bem sefiri Münür Bey 
cumartesi günü şehrimizden Pa 
riae hareket edecektir. 

caklardır. - muhterem zevata derin teşek-
Y eni İsveç sefiri kürlerimin arzına tavassut bu

Yeni İsveç sefiri M. Heides
tan dün akşamki ekıpresle An
karava e:itmistir. 

yur:::ılmasını rica ederim. 

Maarif müsteşarı 

Mehmet E • 

•ttli, feci ve pek beşeri olan 

MAHPUSUN ŞARKJS 

filminde ıırkı ve sös soyleyerek 
ıcmı,akiran; müteessir eımektedlr
Bugün birinci matine sut 13 dr 

İs. B. Darülbedayi 
temsi Heri 

Bu gUn matl· 
ne saat 15,SO 
da ve ıüvare 
Sil! 21,.30 da 

ISTAllBUL IWllYf.51 

DELl 
4 perde 
Yazın: 1 
Sarmtııt 

~ ~~ ~~ 
f 

1

1111 I 

-Nıt~ledıo.___: _1_1111111.. .. ~ 
Bedrıull) _. 

Darillbedayl müdllriyetinden: 
Tiyatro ve mektebe kaydolunıJ 

naaıseılertn puar günU saat onblr' 
kıdır darülbedıylt mUrıouı\arı. 

Sahir opereti ve Fahri 1:J. 
Temslllırl bu akşam Ferah tly•1s 

roıunda Meçhul serseri operet 
perde. ./ 

Kadıköy Süreyya Sineması 

VENÜS 
Konstan! Talmaç 

Seıll, Şarkılı Film 
~---------~~_./ 

Yeni neşriyat 

Bugünkü TÜRKSPO~ 
Türhporun dün çıkan 4un.:ıı 

sayısında spor kulüplerini ikile 
ııyıran kongrenin gaıctelcrde I~ 
tişsr etmeyen hütün tafsil!t~P; 
bulacaksınız. işin iç yüzu nedıf 
Ondan sonraki içtimada neler 
oldu~ 

Bütün bu malOmatla beraber 
Eşref Şefik ve TelAt Mitat Bc1j 
!erin yazılan, Otomobil ~bifes 
Yüzücü Ta!At Beyin hayan~ 

Beşi~taı birinci sulh hukuk btki"1' 
liginden: 

Mtiddei mütevelli kıymak•~; 
Murıaza beyin Müddei aleyh Bel 

ite' raşda lı:aptın lbrahlm ağı mıb• -~ 
ılnde iklacl aıizlye cadlt!iade 9,. 
ııumerolu hanede Sınl•e ban• , dt' 
aleyhine ikame evlediği icar b4' 

1 
llnden ALTI BiN YÜZ kortli~. 
ııh!ili dıv111nın usulen cari ııı• 
lı:emesinde Milddcl davı zıbcr ııı•~ 
llnl filıben tekrar vı noıerJlkl( 

n· resen tanzim kılınmış bir kıta kV r 
ıurat tbru ve gıyap kaıarınin. ıebl~
zımnında muhakeme 24· 11-930 r ı 
zarıesi uaı 14 de talik kıhnfll'. 

.• •:t'İ 
olduğundan gıyap masrafını ın~ı-;ıi· 
hlben hazır bulunulması ve bır 

1 
razı varsa BEŞ gün i~inde lır' , 
aksi takdirde mahkemece kabul 010 

, n 
nulmıyıc1ğı gibi mübrcz ve ıııu 

1
• 

rrıtıı.: 
derecıtı musaddak kunıuraı 1 
bince muamelei kanuniye if• 1 ~:i 
H: U: \1: kanununun 141 ,e k• 
inci maddelerine tevfikan gıyap ı.ık 
r:ırının nıahkernc divanhanes.fne dde 
kılındığı_ ve ON BEŞ ~ün ınükalll 
tıı in edıldigi ıebllğ m•kaınını 
olmak uzcre ilin olunur. 



MIWYı<:T CUMA :!4 TEŞRINIE VVl!:L 19SO 7 

Danlos Hasan dl•s macu Bir harlkai san'at olup 
, 20 kuruştur 

D.\NL'OS L>iş macunu dişleri IOO sene yaşatır, çür.ımekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir, k.anamaknn meneder ve dişlerin arasında kılan tefe>i i i hatı ve ufll'ıcti izale ~ ı ··. D.< a~r·l.ıcı ıa. 11 zl :l crin! 
_rıı:l ni olur .. \ ~ızda ~ayet lAtif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha eder ve ıı~ızdan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine mAni olur. \nupad1 daima lıir;nc ili ği alır ve b iri ıd lip;I diplom :ılar l a m us3 JJ 1k cı-. E·ı :ı.iyu mıikMat : 
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Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

-=ıı. .......................... Dlll~--lfmı--... ... 
A~ada yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından taliplerin 

27- 10-930 pazartesi günü saat 9 dan 11,30 kadar isbatl vücut 

~tmeleri ve Eiat vermeleri ilan olunur. 

100 kilo madeni kolza yağı 

ıoo top feroprosyat negatif 0.7~ 

22,30 m yangın tulumbası için rakorlu bez hortum 22.30 tu

lünd• 50 m-m kutrunda 

200 cop feroprosyat k&adı negatif l.00 m 
50 .. ., .. pozatif 0.75 ,, 
3t) ,, .. .. " 1.00 " 
25 kilo tambon grcssör için pamuk fitil 3 c'lll yeril (numune 

gibi) 
500 
250 
250 

75 
75 
85 

ı ıo 

adet kalın sünger kAadı 
,, marangoz kurşun kalemi 

kilo yazı mürekkebi perçin yeril 
,. kırmızı yazı mürekkebi perçin 
,. kopya mürekkebi 

adet stofer yağdanı No 3 
,, .. .. ,, 4 

(yerli) 

ı ıo .. 
110 .. .. .. .. " 5 

" .. 6 
ıoo 

50 
400 

ıuu 

300 
51 
;; 1 
lı2 

2~ 

3 
50000 

" " ,, " 7 
m.1 kine şeridi ruvayal 

1. 1 1lk 8 köşe 32 m-m (kaynak lçin) 
,, ı;.ı. ' .ııı ize demir tel 2 m·m 
., pirinç levha 4 ın-m 

metre birinci sınıf için l~civet çuha 

.,. ikinci ,, ,, ,, şayak 
,, birinci ,, ,. paltoluk kastor 

lk ııci ,. ,, kumlu kumaş 

., kasket için kırmızı kumaş 
kilo çimento yerli 

.. .. .. 

200 

200 
., adi zincir 4 m-m ölçU bakla çubuğu kutrunı 

.. .. " 5 .. .. 
2 50 .. karbollneom 

25 adet el arabası tahtadan yerli 
6 takım keten perde 2 X 1. 1 O 
I ,, .. ,. 2Xl.55 

2 adet telgraf çavuş çantası yerli 
4 ,, adi avukat çantası ,. 
4 ,. mutbak sobuı ,, 

.. 

4 ,, kazancı m~ogenesl 300 m-m 

• 

4 ,. kollu zımpara bileme aleti (krokl veçlılle) 
2 koltuklu sıındalyı yerli 

500 metre bez hortum 68 m-m 
21U kilo lama demiri 5 X 66 m-m 

1613 adet altı .köşe başlı çıv•ta 7-8X200 <"h'ıtdındı 
1 O ., haldavalı saç 5 X 2000 X 1000 

ı ooo kilo silindir yıigı 
:ıooo ,. dinamo • 
2000 .. gres .. 

80 ,, beyaz vaulio 
500 ,, lama demiri 5 X 25 
IRO ,, demir levha 3X ıooo x 2000 

150 ,. ,, ,, 4X 1000 X 2000 
30 m bez hortum 
27 kalem eczayı ubbiyıt 
30 adet karpit el lambası 

1000 ,. ,. • memesi 
200 ,. ., ,, meme iğnesi 

10 adet bir taraflı cebire anahtarı conta 1 

'3 ., imdadı sıhhl sandığı (kroki mucibince) 
28 ,, takoz badana fırçası 
30 ,. vernik fırçası yassı il 1 /2 puı domuz kı. 
30 " ,, " ,. s " ,. 
20 kilo tinol 

300 ,, muşamba cilan 
400 ,. maskap taşı 

8() ,, çelik talaş No 1 
130 .. .. ,, ,, il 
40 .. .. ,, ,, 111 

600 ., kurşuntozu 
2 adet maroken taklidi koltuk 
1 ,, .. ,. kanape 
5 ., istor perde ı m. arzında (yerli) 
l .. !storlu dolap (3 istorlu) 

65 kilo ztmpara tozu No O 
6!l ,, ,, ,. ,.., 1 

40 .. .. .. .. 2 
3000 ,. sutkostik 

225 ndet gtıderi 
ıooo Kg. Tutkal 
l 000 ,, antimuvan 
l 000 adet pencere tampon llstip. 

200 Kg gra he dikson 
2 5 top Resim muşambası 

400 adet cep defteri 

29 ,, bel küreği 
5 ,, el dal n..ıkdsı 

2Soo Kg. bma demiri 
1 adet hesap •nakinası 

• 

• 

Saat ı !,30 dan sonra fiat hbul edilmez lzalıat almak isteyen

ler cumarte,;i, pazar günleri mubay~a kısmına müracaat etmelidlr

ler. Pazarlığa arzolunan malzemeden yerli olan aksam için iştirak 
edecek taliplerin aümunelerini beraber getirmeleri, nümunesiz vu

ku bul3eak teklifacın kabul cdllmiyec~ği illn olunur. 

• • 
Haydarpaşa gan dahilinde 

b?lunan büfe ve müştemilatının 
hır sene müddetle icarı açık mü 
ıayedeye konulmuştur. 

Müzayede 1-11-930 tarihine 
llıiisactif cümartesi günü saat l 5 
~ Ankara<la malzeme dairesin

'Vaoıl;>caktır. 

* 
Taliplerin müzayedeye işti-

rak için 500 lira teminat akçesi 

veya bu miktarda Milli Banka
lardan muta teminat mektupla

rile Ankarada malzeme dairesi 

reisliğine müracaatları lüzumu 

öJan olunur. 

~TlNDARD 
t~KI tlMBlLlHI 
Dünyanın en mükemmel 

lambalarıdır. 
Her nevi ıeferruıt, muhtelı t çeşitlerde 

fıtlller. gahı?lar v c; ı i re. 

Taklitlerinden sakınınız 
H. ve j. BLUMENTHAL 

Katırcı oğlu Han No. 27 İstanbul -4 

.......................... ~ ............. . 

1 S=~~,l~'E!.~~" 1 
Başında; Beyoğlu 2362 Şube 

acentesi; Sirkeci' de Mühürdar 
zade hını altınd.. Telefon lst. 
274-0 --
lzn1ir sür'at nostası 

(Gülcemal) vapuru 27 teşrini 

evvel pazartesi 14,30 h Gala 

ta rıhtımındın kalkarak Salı 
Bababı lzmlr'c varır ve çar 

şamba 14,30 da lzmir'den kal

karak perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazhant rııevcuc· 

tur. 

Köprüden Yalova'ya akşam 

l 8de ve Yalon'd4n sabah6,3S 
de kalkan postalar 1 teşrinl

sanlden itibaren y:ıpılmıya· 

caktır. Saat 18 postası Bü

yükada'ya kadar gidecek salıah 

postıısı da Jlüyükada'dan Sde 

kalkarak gelecektir. 

1 teşrinisani cumartesiden 
itibaren Bandırma, Karabiga 

postaları idare rıhtımından 
saat 17 de kalkacaklardır. 

SOÇETA IT.\L YANA 
Dl SERVIST MARITIMI 

ye gidecektir. 

Fcde vapuru 

27 teırinievvel 

pazartesi (Bıır
gaz, V arna, Kös

tence, Sulina , 
Kala.' ve lbrailc) 

ITALY\ vapuru 28 tcşrını· 
evvel salı (Sıtmar Levant Eks

pres) olarak (Pire, Napoli, Mar

silya, ve Cenova) ya gidecektir. 

ASUNZION~: v dpuru 30 te~ri . 

nievvel pcr~embe (N:ıpoli, Mar
Sil)'a ve Ccnovıı) :-ıı ı; idccektir. 

Tafsilat için Galata.la merkez 
rıhtım hanında umu'lll acante· 
sine mürııcuat . Td: Peyoğlu 

771 - 772 ve y:ı Hcyo .~ıu, la 
Perapalas altında Natta Noısyo· 
nal Türkiş turist acenaiye 

Telefon Beyoıı;lu 3599 ve ya 
Tokatlıyan kar~ısında beynelnıile 
yataklı vagun kum ;ıanyasıua 

Tel: BeyoJtlu 2330 ve yahut 
lstanlıulda l~min önlin.J, lzmir 
sokıığmda 8 Numarada acente 
vekiline miır;ıcnıt. 

Td. lstan:.ıuı 779 

1 SADIKZAIJ~: BIRADi~RLl<:R: 
V :\ l'U RL ARI 

KARAD~:Nlz MU:'-ITAZ.\\I 
V~: LÜKS POSTASI 

fnönü 
v•ruru p günü 

~ôteşrlnlevvcl azar akşa . nı 
Slrlı:ecl rılıbmındaa hareketle 
(Zonrutdalı:, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, ordu, Giresun, Trab. 
zoa, ve Rlzeye azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafılllt lçlo Slrlı:eelde Mcy
uıeaet hanı altında ace~talı.tı.ıs 

müracaat. Tele!o,:l•t•ı"1.ıl 213~~ 

t LAN 
Osmanlı Bar.kisının Gıiata, Yeni 

cami ''e Beyoğlu D:vairi, Cumhuri
yet Bayramı mün>< .b,tile 1930 teş · 

rinievvelinin 29 un"u çarş1ınba günü 
kaoalı bulu.:acıkur. 

ALEMDAR ZAUELtR 
VAPURLAR! 

Millet \:l. ~ U ' i l 'i!U 
te~rİ!'İ!!Vvel 

PAZAR 
günü ak:\ nı n11: 18 de 
Sirkeci rıhtımmdan hareketle 

(Zonguldak, lnebolu, Ayanc ık 
Sam;un, Ordu, Giresun, Trabzon 

Rlze,Mapavri ve l lope)ye azimet 

ve Vakfıkebir, Gördc ve l nye-

ye uğrayarak avdet edecektir. 

:\fora:.n '. ınaiıı 'ı;. l ~t ın ,u 

1 Meym;~et lıanı altın?akl yazı· ı 
hane. 1 olehn f •' ı ı.ıııt 11 ;; 1 ................. 

L'.'.'.~~.~~h~I~:~I 
Eminönü ~ubei idariyesinden: 

Koskade Cllınhuriyet caddesinde 

belediyeye ait 2 No. lu dükkan 

ınüşahare uretile kiraya verileceğin 

den i stica r.ı talip olanların yevmi 
ihale olan 6· 1Q 9.lO pszar günü 

saat 1 ~ de ~ncumende hazır 
bulunmaları il~h olunur. 

* * * 
Beykoz şulıei idariycsinden: 

275 li~a l 1 kuru~ bedeli keşfi 

Paşabahçesiııdc lııcirköy cadde
sinde '.\luhtar Kemal Bey ze,·· 

ccsi hanımı! ait bir katlı ahşap 

dükklnın cephe>iııin kat ve ye · 

niden kiirgir olarak iıı~ası pazar

lık suretilc miinal..asaya vazedil

mi~tir. Talip olanların yiizde 

7,5 nisbetinde te minat akçele

rini müsta ;lıib~n 17- l 1-930 pa

zartesi gün ii saat 15 de lkykoz 

b~ led:ye şu\m;ine muracn :ıtları. 

Ticaret itleri umum müdürlüğün
den: 

Lle yoğlu llorduncll <Glh l lukuk 111· 
kirnliğind ! n : 

Frans~ın ı n l ... ıl ~ehrini n 1 .. il na hi
y: si müdürı vetlnden muta ve Türk · 
iye (~umhuriy c! t İ h ı~ k onsolosluğu n 

dan mu:;ııdJık 10 ·r t! şrin i sani 1926 
tarinli vekUetoame ıle o harı te vkıle 

m · ıuoiyet ı ha i1. Avukl t Lütfü Fikri 
!ley tararınd;n tevkil edilen Gala
tala Küç l k l\1 illet hı:ııoda :11 vubt 
Yu;ıı[ Ziynettin bey bilmür.ıraa · · 
Olbaptaki tal ; pnaınesinde muhlrrcr 
ol duğu üzere miivekkılcsi !\ladom 
Aşil Şinaydere ait cem 1ıı (uö, a:kı 
Osman it b1 :ı k ası hL'ise .. : neJ ıt t n a a:t 
tediyatın ıori"i ı l:lndJn itilı>ren üç 
:> r.c müc.hl~ t le men'i ne ;; .K ,\n unusı 

ni- 192~ mihinde karar ver il miı ve 
mülı.,1. lfi·Kln u nıısani-192~ tırih ve 
124-0 nümeralı \'ii:lyeı gazettsinde 
intişar eden il!nın tarihinden lıu gü
ne kadar üç sene müdd :t geçmiş 
olduğu halde ınezkôr hisse seneda 
tını hiç bir ınüstabJk zükur etmemiş 
.-e milvekki\csi Madam Aşil Şinay· 

der ise mildde"1nın sıhh&lin e yemin 
ile teyide ha;.ır bulunmuş olduğun
dan bıhsile mez'<ür senedatın faiz ve 
tem ~ ttüatının mtivekkllesi Madam 
Aşil Şinaydere itasını dair karar vt 
rilmesini talep eylemekle ledeıteti.ik 

Üç sene mukaddem verilen muhale
fet karın usulüne tevfikan illn ve 
ıebliğ edildikten sonra şimdiye 
kadar müstehik 7.ühur etmediği anlı · 

şılmakla berober Ticaret kanununun 
.<W7) nci maddesinin !ıkrd ıhiresi· 
ne tevfikan müdjeıyenin yemini L.11 
şehri Türkiye konsoloslu_ğu vasıtasi 

le icra edilmiş ve müddeası icra kı 

lınan yemin ll o teeyyüt etmiş bulun 
masına mebni 15012, 250-1-7, 38331, 
60892, 74969, 7561 I , 7a6i2, 77630, 
1~1 261, 1312Cı2, 1311iı.'!, 13126+, 
131 26;;, 310371, 3 10.!72. 3l037J, 
310374, 3!0375, 31(1.l ~ıı. 3l0377, 
3l0378, 3103c9, 3 1!' 8 > 318251, 
,ll8252, 318~5.1, 31 8.!i ~. 31825;; 
3 l 825tı, .ıı 82.5:, J l 81.i8, 318259, 
31 3260, 389b2h, .18%27, 389628, 
3!!9629, 38%.lO, 389631, 389632, 
38<)6,l,J, J89UM, ;lö%3~. 389636, 
38% ı7, .ı896:ı8, 389639. .ısgu ıo, 

38% ı 1, .l896-l2, 38964~. 3896+4, 
389(J.J5, 38%411, :18%+7, ,189648, 
J 896-t9, ,18%50, 48922.'i, .j 89:!26, 
490610, 4900.ll , ıt!Olı.l:l, 490u.l.l, 
4906.H Num:ıra l ı ce'!l "an altmış b:ş 

adet (l5manl ı b•nkası hi;;e senedıtının 

Esas muk11velenamesi mahalli ka
nunlarına göre tanzim edilecek usu
len tescil kılın•n v~ 30-ikinci teşrin-
330 tarihli kanun hükümlerine gö
re tescili istenen Avusturya tabiiyet
li ve ikiyüzhin şilin sermayeli (Rum 
pel- Alısiyen Gezelşalt für Vaserbau
Hayçunks- unda kanalizasyon- Anla
gen G. Rumpel)-AktienGezelleschaft 
für wasserbau, Heizungs und kanali fıit. v: temeuüatını mü· IJ"iyeye itaya 
zasyon Anlagen) tirketinin vekalete Osmaolı hınbsınıo mecbur bulun 
verilen evrakı tetkik edilerek muva- ma;ını ve keyfiyetin •ld'usul illoına 
fık görülmüştür. Bu evrak arasındaki 'l7 t; yl~l ı 930 tarihiıı Je kam veril
umumi vekaletnameye göre şirket eliği it.in olunur. 
namına yapacağı işlerden doğacak -'-;--.,-.,,---,..,,-----,,..---
davalarda bütün mahkemelerde dava lstınbul ınohkemeı osliye üçilncü 
eden, edil~n ve üçüncü şahıs sıfatlari hukuk dairesind ' n: 
le hazır bulunmağa selıihiyettar ola- :>lüddei Lleşir efendi urafınlon 
rak tayin olunan umumi vekil İstan- halası Azime Zerafet h•nım aleyhine 
bulda Galatada Bozkurt hanında mu ikame eyl ediği goiplik Jıv.ı;ı hık · 
kim ~krem Rüştü Beydi~. Keyfi!et kında icra kılınan tahk ikat e.masındı 
mezkur kanunun yedıncı maddesınc 
tevfikan ilan olunur. 

l'ivango nıüdiirl• i l';uııdcn: 
:Xiimuneleri vcçhile ı 931 se

nesi için 160,000 adet el pi!Anı 
ile 10,000 adet du Vttr pilılnı 

tabt ttir!lecej\'inden keza iki 

tertip ıçııı ke~iclc listelerinin 

mUnakasaları icra edilcceıi·inden 

taba talip olacakların el ve dur 
var pilanları ;çi n 25 - IO - 930 

cumartesi ve ke~ille listl'lcri 
içınde 3U· l0-930 per~cınbe glı

nü p~y 3kçaları ile . birlikte 

pl)'anı,rcı müdlirhıl'; iindc mlirc~ekkil 

mlibayaat komisı onuna mıiraca
al!arı . 

ll~yoğlu lıej inci icra memurlu.tunJ:.n 

!.lir deyinJ•n dulayı maı c"z bu
lu~an Konso~ vesJire •ıya 28 · 10· 
930 tarihinde sut 12 de Beroğlun
dı l'Jik pJşa sokağında 48 numa
rolı hane füünde sJul1cığı ilan 
oluno.r 

ınumıilcyhı Azime Zcrafet han ı ının 

1331 5eneslnJe gaip olduğu ve 
mahalli ikameti meçlıul bulunduğu 

beyan ve ba'tkındı gaiplik karın 

verilme;[ ulep edilmiş olmasını 

binaen oib.ıptıki mıddei kanuniyeye 
tevfikan ruumıi\eyhanın hayat ve 
mematından m•lömıttar olanların 

yevmi tt.hkikat olan 4· l -9:11 tırlb.int 

müsıdil pazar gününe kadar mahke
meye malumu vermeleri lôzomu 
biriacl defa olırı\ı: iltn olunur. 

bt>nbul ınıhkemd asliye birinci 
ticaret dairesinden; 

Doyçe Oryınt Bankuı tarafından 
vuku bulan talebe mebni nezdinde 
merhun olup Sprldyon ve şüreklsını 
ait bir llomonti Nektar ve hıaabul 

Rıhtım şirketi Anadolu Demiryolları 

ve lıti '.ıat Degirınen;:ilik ~lrketi lstan
bul Tramva)' şirketi vr Tütün reji· 
sine •it hisse scnedatının 25· f0·930 
tarilıine müsadi( cu:nırt!Sl günü 
saot l ~ te llor>ada »tılacağından 

talip ol ın\:ırın yevm ve s ıati mez· 
· ı uluntl) bır• •l.\n 

~,/o; dıI.,ünceli!r: cansıkınlıst, 
url<nıE veliıırkıı, ~ndu • • 
fıwrLIE <je&n flıJ,#~ 

!lJ frıJM1eri .sayesin.rlı 
eı.11n &r~yeife :mil a&tr! 

Bromural •Knolı. tabletleri dünyada en ziyade müteammin 
~sap müsekkini ve münevvimdir. Bu müstahzar milyon 
larca vakada lecrlibe edilmişlir ve hergün binlerce doklor 
lar larafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakik; 
geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirini gösterir 
Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - Eczanclcrdt 
10 veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - Fabrikası Alman 
yada Rhein üzerinde Ludwigshafen, de KN O LL A.-0. dır 

0····V i TEL 1 Maden suyu karaclöerl temizleyerek 
wvwww::; faaliyete getirir eeeeeeee 

IST ANBUL VİLAYETİ 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

Kiralık Ambar ve iskele No 17 köprü başı 
meydanı, haraççı kara Mehmet mahallesi, Un
kapanı, 1000 arşın terbiinde ahşap ambarla 
Ön tarafında 180 metre murabbaı iskele 3 sene 
müddetle kiraya verilecektir. Senelik kirası 
1800 lira, kiralamak açık arttırma 16 Teşrini
sani 930 pazar 15 defterdarlıkta(379) 

f ··ş~ş=:~ ;~;:' ~:::i::~·1 
ı Mahtumları : 
> mağazasında FEVKALADE tenzilatlı ~ 

Satıf davam ediyor. Alide bau net ~ 
Halları lt'ar ediyoruz. ~ 

ı l\lantoluk vo ropluk safi yün Safi yün fıntazl dün YO • + 14-0 santim enlndo kumaşlar: spor erkek kumaşlm • 
ı \ 'ölurdölen metro;u 3.17 1 2 Kr. metrosu 450, :;oo, 600, ~ 

i 
ince yunhi • 90 • 650, :oo, 750, 800 • 
Se.ıj gabardin • 21!5 • _. Pardesiillik gabardin me· "' 
Ttiid, kışa düz ve 520 Kr. _. 

!Aııj e metro; u "il 

~
)> fantazl bOO, 450, 337 l (2 300 • • > Habig Fcitr şapkalar 750 • Paltoluk spor ,.e fantaz i • 

.. • kadife • 1100 • metrosu 480, 600, 720 •• 

: : ideal • 300, 200 • 7fü), 880, 1125, 11 50, 1250 • ~ i Rus , ı fötr 675 " Tiftik paltoluklar metrosu ~ 

................. ~·······~ 
Ali ~eniz ticaret ınekte~i nıü~arli~in~en 

25· 10-930 cumartesi giınü tedrb.ıc~ başlanı c ıı:: ,.· da ' mukay et 

talebenin e~yayi zatiyelcrile birlikte ynnıi m :z~ ı· r s ıbahı saat 

sekiz buçukta mektepte hazır bulunmaları lıizumu il , n olun ır 

Jandarma imalathane müdürlüğünden: 
19883 ill 2 l 760 ııkım maa •erpuf ve dolak vıziık e ! bıse biç~ı \C 

imaliyesi kapalı ıarflı münakasaya konuk!LL Müna'· JSl 8-11 9.lO cumJrt ·l 
giinil ıut on dörtte lstınbu lda Gedik paşada jandarma imal :\th•n .,iıı Jc 
ya[lliıcaktır. Ş1rtnnıe imıllthaneden tovzi olunur tekUnı'llenin ıır1.ı i'Tllhı 

fil.tn anıedt: ' 1ıılı dı -. 

Jlcyoııu tlı; rJüncl\ Sulh hukuk 
m•hkemesinden: 

Fıransının Lll şehrinin Lll nahi
yesi müdüriyetinden muta ve Tür· 
kiye cümhuriyeti bış \ı:onsolosluğun · 

dan musıddak 10 teşrlniııol 1926 
tarihli vekAietnome ile ahan tevkile 
mezuniyeti hoiz avukat Lütfi Fikri 
bey tarafından te\"•11 edilen Galatadı 

kuçük m!llct hanında avukat Yusuf 
Zlyaettin lıey bilmüracaa olbıptıkl 

talepnamıslnde muharrer oldu~u tiıe· 
re mllekldleıi madam Aşil Şinıydere 
ait c"Cman on dokas adet Turkiye 
reji iJareıi hisse seR edatıu ait tecil· 
yatın tarihi i\lndın itibıren üç sene 

müddetle men'ine 5 lctnunuunı 1927 
tarihinde karar 'feıilmiş ve mübrez 
16 klnunusanl 1927 tarih ve 12~ 

numırıh vili,·c,;t gazetcsind • inti~ar 

eden ilanın tarihinden bu güne ka
dar üç sene müddet g•çmi~ olduğ •ı 
halde mezkur hisse scnodmnı hiç 
bir müstahik zühıır etmemiş vc mü
ckkilesi m•d ım Aşil ŞiMyder ise 
ınüddeasının Sl!ıhttint v~mi" ile te-

) ide h.s.1J bulunm ... o!c.l ı ~.:ıu i:.ın 
bahi:t!C rnczkör ::ıc:n ct!at:n rai? \.: 
tem<tıilJtının m!lekkile i nud.ım Aşil 
Şinavdı:re itasını dair kar:t ı• \'erilm _
sini talep eylemekle le lmetkık ıiç 

sene mukadJem verilen fll'Jh ılc:fct 
kararı usuUne ı,_·fikan ilh ve rcblıg 
edildikten so : ıra şimdiye kadar uir 
müstıhik züh"r etm ·di!i anlaşılm:ıklı 
beraber Ticaret krnıınun 49: nci 
maddesinin fıkraı ıhlre'1ne tevf•k:ın 

mllddeinin ycıninl Lil şehri Tur" iye 
konsoloslu~ va<:t ı•ilc icrJ <dil , .iş 

ve müddeası h:ra kt1ınan ) tının ılt: 

teeyyüt etm ; ~ bu unmas:na mcbnl 
2-1~52, 2475:1, 247:i4, 24:'5:;, ~47'56, 
247:;:-. 2-ı:-s~. 2..ı :-.~o, ~.ı:-ı,o, ~4761. 

56887. ~68~8, 51>88'1, 610.~l. 66~ 28, 
69189, 8J·l'l.?, 9J.'iS7, IJJ>58 numı 
rah cemı n o'l dokuz ad.et ·rur~iyc 

rı!}i idarcSL .ı:. İ > !'lt.! ..;cncJauaın faiz \( 
tcmettüatı:ı ? ın ,jJd~iye itay:ı 'l'i.i.th..ıv~ 

Ht:ji idarcs:nin nıccb ır bulun n ~111 
- ·~yfiyetia nlı:hı,u? il~nuıa 2:" c • 

1927 ı.rilin le karar vtrildıl> 
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ve en müntahap rekabetsiz mallarımızdan bir kaçının fiatleri: 

Fi 
mantoluk ve elbiselik 

amengo kahve rengi ve yı 
llc!Yert, metrosu 

Lira ı 
Hanımlara mahsus 7 7 5 Sabahlıklar Pirene kum~ından 

' . zengin işlemeli 

Tuı"d Son moda kumaş 
metrosu 3,90 1 Pulloverler H·.~11~1~~n. ~:~:u• 

Tul
• d Spor mantolar için 3 90 

metroıu J 

Dra 
Şık mantolar için siyah 5 75 Jileler 

deienlerde 
Hanımlara ıııabsus 

yekrenk veya 
desenli veya IAçlvert, metrosu J 

K t 
Gündü:s roplar için 5 75 p• •"' } Hanımları mahsus 

rep sa en iyi cins, metrosu ' ljama ar çizgili fanll!dm yı• 

Lira 

7,80 

7,50 

8,-

6,75 

ki h 4 50 
kanabilir ve tem i natlı 

Krep J"orJ"ettamımın ipe i, siya 
veya ronkll, metroıu , Fötr Merinos g. ye: müntahap 1 60den iti· 

Fi gayet müntahap 7 rı ıkkrde ' haren 
amengo suadcsen••rd• ipekli ,- Şenı·y Berel r •0 n node 2 40 

kumaş metroıu e 300 \ c ' 

Velur şifon ~:: 1;~.'"'m:~~~n 6, 7 5 İpekli çoraplar s~~! :!:~:~~. 0 
0,65 

H 1 h ._. 34 dayanıklı 95 ve 
Mantolar anım ara mı sus ı,. - Eld' } Hanımları mahsus 

clnı TUl'rden, ipek ' lVen er güderi, yıkanabilir, 
ı11ırh 

5 um in~ 
Mantolar 

~ıoımlara mıhıuı lyl 6 _ K 1 cını DRA. den, tamamın ' 0stu''mler sa 1 yünlü triko· 
dan, son mo,'a 

treptu!~!1~u:;:r!~ ve Völur Angle bidem;:~n~~'.n· 
Mantolar Kürkten ( Columblı 115 - (Felpa) tıbap reııkkrdt 

fofrusundın ) ' metroıu 

3,50 

16,50 

3,50 

Manto , şap a ve rop 
kadar devam edecektir. 

Mağazanın ikinci kabnda açı an 
modelleri meşheri 15 Teşrinsani e 

-----------------~------------------· 

v 

BEYOGLU 
........................................................................... 

Çocukların neşesi 1 · 
Ebeveynin saadeti! 
Kauıııhk, aaliyetl umumiyt •t 
tıDJr rababWılLlanna karı• bin· 
lercı doktorlar tarahndu tavu· 
1• cdileD • 

Pnct Ulcın.ı dA07ama btr , ... 
nlnıda nlideler .,, 90<olr.ı.r 
bl,.tk lı4f memnuniytUe kullana-
nı. pılr ~l)'llk laidı g6rmcklt· 
dlıif~· lfcrocıontdc bulanar. 

Gümrükler umum müdürlüğünden: 

Türk ve gümrük bayrak
ları yaptırılacaktır 

J - Gümrükler ihıiyacı için 60o tane Tiirk ve gilmrük bay
rağı yaptırılması açık kırdırmaya konulmuştur. 

i - Şartnamenin tasdikli ıuretleri Ankarada, gümrükler leva
zım miidilrlüğünden, lscanbulda Gümrükler umura levazım amba
rından alınacaktır. 

3 - Kırdırma lstanbulda gümrük baş müdürlüğu binasında 

kurulacak. satın alma komisyunu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma: J O teşrinisani 930 tarihine " " lıyan pazartesi 
günü ıaat J 4 tedir. 

5 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 olan 375 liralık mu· 
vakkat ııüvenme "teminat,, larile belli saatten evvel komisyona 
geımeleri 

6- Örnekler: lstanbulda gümrukler umum müdürlüğü levazım 
ambarındadır. İstekliler orada görebllirler. 

lstanbul Gümrükleri 
Baş müdürlüğünden:I 

Baş Müdürlük binasile İstanbul İthalat n Ticareti Dahiliye 
f;ümri.ıklerinln i~gal ettikleri katın ve yolcu salonu dahilinde 
badana, boya ve sair tamiratı aleni müuakasa suretlle yaptınlacaktır. 

Diplomalı mimar ve mühendis olması lazımgelen talipler bu 
baptaki şartnameye ıtııla hasıl ederek. münakasarun yapılacağı 
1!· ı 1-930 Cumartesi gUnü saat 14 te vesaiki tazim eyi hamilen 
!13ş l\lildürlilktelı:i komsi\'ona mliracaatları. 

Hiç beklenllmedlOI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyara Plyongo blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TlIYlHE PlllNG~ö~ 
• 

BiLETiNi ALINIZ. 

4 ÜNCÜ KEŞİDE 11 'fEŞRİNI 
SANI 1930 DADIR. 

Büyük ikramiye 
45.000 Liradır 

ls~arta vitaJeti encuınen taleınin~en 
Isparta- Dinar yolu üzerinde yapılacak sekiz bin beş yüz elli 

dokuz lira otuz beş kuruş bedeli keşifli tamiratı esasiye ile iki 
bin seksen dokuz lira otuz iki kuruş bedeli keşifli uç tane men
fez köprü ima!Atı sınaiyesi 9 teşrinisani 930 pazar günü saat on 
altıda kapalı zarf usullle münakasaya konulmuştur. Talip olanların 

münakasa şartlarını vı: keşifleri Isparta t· a~ mühendisliğinden ala
bilecekleri ve taliplerln mUhendisllklerce musaddak fen memurla· 
rile birlikte ve münakasa ve ihale kanunun kapalı zarf hakkındaki 
ahklma riayet etmeleri ve muktazl ticaret odası vesikaları Vt' te
minat akçeleri ve evrak ve vesaiklerile Isparta daimt encümenine 
müracaatları illn olunur. 

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

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

Manisa vilayetinden: 
Manisa sıhhat işleri için · Onbeşlik hariç olmak üzere ve 

naka seri itibariyle · beher ıerisi 375 kuruş muhammine kıyme
tinde 250 seri Neosaivarsın satın alınacaktır. Münakasa müddeti 
teşrinievvelin 25 inci cumarteai günU saat 11 e kadardır. Talip
lerin vllAyete miiracaatlerl. ----·-----

Teşviki Sanayi Hanımlar biçki. dikiş mektebi 
Müdürlüğünden: pazar, pazartesi, çarşamba, perşembe 1 O dan 

16 ya kader talebe ka ydcdlllr. Matbu meccani program 
mektepten ılınır. 

Çenberllta~ Çar~ıkapı arası. T-elcfon: t~tanbul !994 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

t,~~~,~~~ a~et ~o~ si~e 
Kapalı zarf usulile 8 teşrin i sani 930 tarihinde bllmıinakasa alınacaktır. 

Taliplerin t•rmamey! almak üzere ticaret tubesi ne mQracutları. 

Emlak ve Eytam bankası umum 
müdürlüğünden: 

Mevkilerlle evsafı mahsusası aşağıda yazılı iki parça emlak.in 
satışı müzayedeye konmuştur. 

1- l\1üzayede kapalı zarf usulu iledir. ihale 10 Teşrinisani 
930 pazartesi günü saat onaltıda Banka idare meclisi huzuru ile 
icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hizasında göscerilen 
mikdırda teminat . iraesine mecbur olup bu teminat varakasını 

teklif mektupları ile beraber makbuz mukabilinde bizzat ve yahut 
ihale meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya ıevdl 

ederler. 
i - ihale bedeli ilk taksit peşin alınmak. şartlle sekiz sene'!'1 

taksitle istifa olunur. 

[
Kadın zarafetinin ıazımı gay· 
rl mUfarild dolayıslle de ipek 
illeri harnbtden kurtardığı 

için çok iktisad i bi r illlçt r 

3 - Talip olanların lsıanbui veya İzmir Şubelerimize veya yoktur. 
Umum Miidürlük ~:ml~k ldıre~ine miiracaatla mufassal tartname- Her eczane ve ecza de-

Sıhhat ve içtimai mua vene! 
vekllotlnln mUsaadeslle. Hiç 
bir tUrlU mahzuru sıhblıl 

mizi mlitalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nilsha· potarlle ıtriyat mağazaıann• 

sını alıp imza ve teklif mektuplarına rapt~tmeleri icap edcır. dan arayıoız. 

Esas No. Mevkii Cinsi ve ney"i 1!.mllk No. Teminatı===========:a:-n~ 
41 Beşiktaş Abbasaga Bostan etrafı du- 4, 6, 8 500 L 

mahallesi Hasan- varlı muhat iki 
paşe deresi. kuyusu mevou t tal

rlben 2380 metro 
murabbaı arazı. 

7i Üsküdarda Altuni- Ahır ve samanlık. 81, 311, 35 600 L 
zade valde bağı. gibi mebanlyi ve iki kuyuyu ihtiva 

eden tahminen 167 dönüm arazi. 

Emlak ve Eytam Bankası Umum 
Müdürlüğünden: 

Satılık arsı 
Bankamıza ait emlakten lstanbulda Ahırkapıda Seyit Hasan 

mahallesinde Meydan ıokağında atik. 42 cedit 28, S6, 36/ 1, 30, 
34 numarada oda ve dükkAnı müştemil takriben 1885 metro 
murabbaında arsa peşin para ile satılıktır. 

Müzayede kapalı zari ulUlil iledir. ihale 1 O Teşrinisani 930 
tarihine mü11dif pazartcıi giintl saat oııaltıda Ank.arada Bankımıı: 
idare Mecllsind« icra edilecektir. Tehminıt mlkdarı 400 liradır. 
Arzu edenler lstanbul ve hmlr Şubelerimize veya Ankara Umum 
Müdürlük Emlak ldares!Re müracaatla mufaual şarınamemlıi mU· 
talla edebilirler. 

Müzayedeye iştlrAk. halinde bu tartnamenln bir nüshasını imza
ları altında teklif ve teminat mektupları ile birlikte umum müdUr
IUğc gönderirler. Teklif mektupları ihale J;Ünüııe }'i!tişmek üzere 
postaya taahhütlü olır.o.k verllınelidiı. 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bankı Kommarçiyala 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,'JOG 
(ihtiyat akçe3i: 

!180,000,000 Liret) 
Traveller3 (Seyy.\'ıt;ı 

çekleri) ~tar 
Liret, frank, İngili1, lira~ı 

veya cloları frank olara ı.: 
aatılan bu çekler sayesnda 
nereye gitseniı paranrn ke· 
mali emniyetle taşır ve he: 
zaman isters~ııiı di'ıııyanı'ı 
her tarafında, ~&l:ıirde, otel· 
!erde, vapurlarJa, trenlerde 
bu çekleri en küçük tetliyat 
çin nakit maka mıa h kol3 · 
yhkla istim'\! edehi : iı»init 
Traveller3 çekler ı hakiki 
sahibinden başk:ı. ki msenııı 
kulnaamaya0ağı bir şekilda 
tertip ve ihl'\1 edilrn:~tir. 

:: \les'ul Mi' dür: Bürb•neddiıl 


