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2 net sahifede • ~ 
1- Tarihi tefrlkanı .. : Abdlı· " 
hamlt 2- Harf el ve ııon baberler t" 

s anca sahifede -
3- Atlellerlmlz hert•Y• •at- ~ 

men Atfnaya rıttııer. ' 
2- Ba ıeoe z~ytlnlerlmlz ( 

l"eçen ıen eye nJıbetle ~ 

ilç mlıll fazladır. 
1- Balıkçıhll: komlıyonu ya. 

rın içtima edecek. 
4 Uncu sahifede 

1- Slyul icmal, 2 - Tiyatro 
haya1ı, 1 - Roaan 
5 inci aablfede 

1- Sinema Alem! 

Ankara 3 (Sabaha karşı) - Millet Meclisinde 12 muhalife karşı 249 reyle 
hükumete itimat beyan edildi. Meclis 1 Teşrinisaniye kadar tatil edildi. 

• 

ismet Pa , muvaffak bir 1 intihap 

imtihan a geçirdi · ~~~=~hı:;;~;:; 
----------------------······,-------------------- --

Başvekil Meclişte 
okudu 

hükumetin beyannamesir1İ 
ve ·timat aldı 

-------------------·····-------------------
Fethi Beyin nutkuna Başvekil ve Vekiller cevap verdiler 

Pendikte Halk fırkası 
• namzetleri 15 reye karşı 

637 reyle intihap edileiler 

·-········· Milli müdafaa işlerinde ihtiyat VP, tedbirliyiz, adli ıslahat muhafaza edilecek, 

İntihap Encümenleri iki gün 
ıçın mesailerini durdurmuş 

bulunuyorlar. Pazar günü sabah 
9 dan itibaren şehrimizde de 
bilfiil itihap başlıy'!cakur. Rey 
lerin atılmağa başlanmasile 
encümenler de yeniden faaliye 
te geçeceklerdir. 

şimendiferler siyasetine devam, işsizlikle meşgul olunacak, memurların 
maaşları eksilmiyecek bilakis refahları için tedbirler alınacak, vergiler 

imkan dahilinde indirilecektir .. 

Pazar günü bütün kaza mer
kezlerinde mutat merasimle 
sandıklar açılarak içleri boş ol 
duğu tesbit edildikten ve mü
hürlendikten sonra sırasile her-

Murahhasl1trımı:ı harelı•t ederlerken' · 

ANKARA, 2 (A. A.) - Bü 
f6lt Mil.l~~ Meclisi bugün saat 
.~ te ~is KAzmı Paşa Hz. nin 
~<llıetinde toplanmıştır. Bütün 

ı
nihayet milli iktısat ıçin ya bir kes reyini atmağa başlıyacak 
fayda temini veya h:r engelin tır. İintihap İstanbul vilayetini 

• bertaraf edilmesi gibi bir iktı- teşkil eden on kazada da ayni 
sadl gayeye teveccüh ettirmek günde başlıyacak olmakla be-
l "- dır İk 'd raber her tarafta ayni günde bit 

Balkan konferansı ,pa
zartesi günü toplanıyor 

lı an dolu idi. Relsicümhur 
. ı. localarında müzakerau din
~oriardı. 

~met Pş. nın nutku 
\' enj kabinenin programı 

ouım . tı aranız dahilin-
de olan bütün gayelerimizi bu mesi icap etmemektedir . 
uğurda sarfedeceğiz. Hangi kazada müntahipler 

Hasan B. in riyasetindeki hey' eti mu
rahhasamız dün Atinaya gitti 

"Muhterem efendiler, hükO
' tin takip edeceği siyaset umu 
1 

\le ana hatlarile uzun seneler 
Cııl>eri takip olunan hatların 
l'ni olacakur. Dahilde bu umu
~ Riyasetin ifadesi cümhuriyet 
.batının mütemadi bir teki

~ takip etmiş, vatandaşın hu-
t \1e emniyetinin, çalışmakla 

/ 

• .r , 

Jfdftge vçklll mecllaten 

Zirai iatihsal daha çabuk reyini verirse o ka-
Zira! istihsalin maruz oldu- zannı intihabı daha evvel bitmiş 

ğu hususi müşkülat nazarımızı olacaktır. Pazartesi günü Atinada top-' da Atinada kalarak bilfiil müza 
ehemmiyetle celbet~ektedir.Bu Mülhakat intihabatmm da lanacak olan Balkan konferan- kerata iştiak edeceğiz. 
uğurda bir hükOmetin iktidarın- peyderpey ark~sı almmak~a~ır. smda hükumetimizi temsil ede Konferansta memleketler a
da olan bütün tedbirleri almak ~u mey~da. dün de ~endık ın- cek olan meclis reıı;: sanisi Ha- rasındaki Posta ve gümrük mu. 
başlıca meşgalemiz olacaktır tıhabı bıtmış ve netıce her ta- san Beyle, Yakup Kadri, Zeki ameliitını kolaylaştıracak ted
Milli iktısadm di'7er sahaların~ rafta olduğu gibi Cümhuriyet Mes'ut, Reşit Saffet Ruşen Eş- birler alınacaktır. 
da maliim olan 'Programmuza H~~ Fırkas.ı lehine. te~e!l~ et- ref Ali Münif ve Nemli zade Hükiimetimiz konferansta 
yeni bir şey iliive er:!ecek değiliz. mışt.ır .. Pendık beledıyesı ıçın .12 Mithat Beyler dün İstella Di- mevzuu bahsolacak meseleler 

Yalnız iş kanunu ve işçilerin a~a ıntıhap olunmuş .. ve r~ye ış- talya vapuru ile Piroeye hareket hakkındaki tezlerini hazırlaınış 
vaziyetlerinin ıslah. i!I! bilhas- tırak .eden 652 muntahıp te.n etmişlerdir. tır. Konferansta komşu memle-
sa meşgul olacaJnnrzı kaydet- G37 51 Halk .Fı:k:ısr namzetlen- Darülfünun hukuk fakültesi ketlerle aramızdaki zirai, siya-

/s.net Pş. meclise giriyor mek isteriz. ne rey verrnıştır. reisi Tahir Bey de dün konfe- si, ikusadi meseleleri müşterek 
Serbest fırkanın namzetleri ransa iştirak için hükiimetten me.-ıafie uygun bir şekilde halle linde millf müdafaa mesailin- verdig" i tecrübelerle memleket s·· 

1 
d' - · .. s b f 

oy en ıgıne gore er est ır emir almışın. Cumartesi günü muvaffak olacağımızı ümit edi-de ihtiyatlı ve tedbirli bulunma ihtiyaçlarının talep ettiği tadi- ka namzetle"rı arasında şu ze- hareket edecektir. yorum. 
ğı zaruri ve elzem addediyo- liit ve tekamülatı aleddevam vat vardır: Hasan Bey konferans hak- Atina, ı - M. Venizelos, bu 
ruz. tahakkuk ettinneğe çalışmak he A 

Sabık ntalya meb'usu Şe- kında şu maliimatı vermiştir: ay içinde Ankara ya gideceği Şimendifer siyasPtimlz defimizdir. rif, Ali zade Murat, sabık sefir - Atinada toplanacak olan için Makedonya ve Trakya se· 
Cümhuriyet kadar daima ih- Cümhuriyetçi ve halkçı bir !erden Galip Kemali, erkanı- konferans Balkan memleketle- yahatini tehir etmiştir. 

mal görmüş olan vatanın iman milli hayatın masuniyet ve inki harp mütekaitlerinden Hasan rini alakadar eden siyasi, iktı- Bundan başka başvekil Bal-
ve muvasalatı faaliyetimizin şafrnı ve bilhassa siyasi faaliyet Tosun, Derviş zade Hasan Feh- sadi, zirai meseleleri tetkik e- kan konferansını bizzat açacak 
başlıca bir sahası olacaktır. ve mücadeleler içinde vatandaş mi, cemiyeti belediye sabık a- decektir. ve bir nutuk söyliyecektir. 

Şimendifer siyasetinin ilk bü haysiyet ve şerefinin müdafaa- zasmdan Ziya Molla Bey, tem- Konferansın :Balkanlardaki Hariciye nazın M. Mihalako-
yilk hedeflerini elde etmekte ol- smı, bir kelime ile siyasi, milli yiz mahkemesi esbak birinci rei- vaziyeti ve komşu memleketler pulos sair günü Atinaya döne-
duğumuz bu senelerde her saha ve iktısadi inkişaf için ilk şart si Ali Rıza, Avukatlardan Sadi arasındaki münasebau ıslaha cektir. M. Mihalakopulos, Bal-
da milli birlik ve emniyet ve iktı olan nizamın masuniyetini ka- Rıza, Orhan iMthat, Mustafa çok yardım edeceğini zannedi- kan konferansına bir telgraf çe 
sadl kudretin inki~af ve suhu- nunları ve hakimlerile ve itmi- Hayri, Doktor Nazif Şerif, mi yorum. Ne kadar müddet de- kerek resmi küşatta bulunamı-
lete mazhar olapğında şüphe- nan ile adliyemiz müemmen Hükömeıe ldmat reyi vermlyeıı mar Rıdvan, Nuri paşa zade E- vam edeceğini bilmiyorum. Fa- yacağından teessürünü bildire-
miz yoktur. bulunduracaktır. S. c, F. Lideri sat sabık şehreminlerlnden Meh kat devam ettiği müddet zarfın- cektir. 

Maarif işleri Kabinenin iktıaadi siyaseti '1ethl B. met Ali Beylerle Nezihe Muhid 
Maarif siyasetimizde mesle- Milli iktısatta mesleğimiz ma Mali siyasetimizin hedefleri din Suat Derviş Hanımlar. O-

k! tahsil ve ihtisas, az masraf- liimdur. Bizim kanaatnm'zca hü Mali siyasetimiz bütçe mü- peratoör Cemil Paşanın da bu 
la çok netice arıyan ameli bir kumetin her sahada faaliyetini (Devamı 15 ıncı sahifede) liste içinde bulunduğu söylen- -
mahiyet, mekteplerimizin her ----------(---:--~'----- .J mektedir. ı 
türlü menfi tesirattan münezzeh Faı· z kredı· vazı·yetı· ahlak ve intizam cephelerini ve 
bilhassa ehemmiyet'i tutulan 
bir zihniyet ve yeni bir kuvvet
le devam edeceğiz. 

Hariciyenin tebliği 

~· çıkıyor 
~Şaf etmek gayelerinin engel 

·ı ıt;ıasun bulunması, vatanın 
'ııletin harsi ve içtimai birliği
·,. l?ıuhafaza ve takviye edilme ' 
''tr. 

İçtimai hastalıklarla müca
dele etmek ba~lıca farikası olan 

Siirt mebusu Mahmut B. meclis 
kürsüsünde bir nutuk söyledi 

ANKARA, 2 (Milliyet) -1 
·· Siirt meb'usu Mahmut Bey, 

Millet Meclisinde bir nutuk irat 
etmiştir. Nutku aynen dercet- -
mek bugün için kabil olamadı. 
Bir hülasasrnı neşre mecbur ol
duk. Mahmut Bey, nutkunda 
ezcümle demiştir ki: 

ANKARA, 2. A. A.- Hari
ciye vekaletinden tebliğ olun
muştur: Tur'Iı:iye Cümhuriyetl 
hariciye kekili TevfiK Rüştü 
Beyefendinin Moskovıryi ziya
retleri C1Snasında kendilerine 
Sovyct sosyalist cümhuriyet
ler ittiıhadı hükfuneti hariciye 
komiseri M. Litvinof ile hari
ciye komiser muavini M. Kara
han arasında Tiir!k-Sovyet mü
nasebetile beynelmilel siyase
te müteallik muhtelif meseleler 
hakkında dostane bir mildave
lei efikar vuku bulmuştur. 

Harici siyasetimiz 
vizrhtrr 

~aıicl siyasetimizin vuzuhu 
, tide ve hariçte de bariz ol
~lı kanaatindeyim.Bu siyaset 
ŞlılarJa dostluk raıbtala-

~ 1\ ve her müzmerden azade 
• ~bir samimiyet ve dürüstlük 
lılJek~iyesine, milli mücadele

~ql\ rı teessüs eden dostluk 
~~\>jasebetlerinin muhafaza ve 1 

~sine.yeni dostlukların la 
İltıı 0~dukları kıymetle takdir e

ı.esıne beynelmilel ihtilafla
''akem usulile hallinin aran 

eıı.~ıı.a velhasıl milli hak ve 
ııltı eat icabatının nazarda tu- ı 

'fi:. ası.a müstenittir. 
\·es~ dostlu klan takviye, bi-

~1 dostl\lklar temin eden 
ltk~1Yasette devam edeceğiz. lktısat vekili M. Şeref B. 
ıe1

1Y~nin cografi mevkii ve sıl1hat ve içtimai faaliyetimiz.' i
!j ~ılel vaziyetini talep et- dame ve tevsi olunacaktır. 
~ ~unasebat ve itibarı temin i Adli ıslahat 
\>a assas bulunmamız tabiidir. Büyük adli ıslahatın bütün 
·ıı.~anın emnivet ve masuni- esasları muhafaza ve takviye o

•n talep ettiii huihıt d:>lıi- 1;11nacaktr. Usullerde tatbikatın 

Biliyorsunuz ki, Efendiler, 
memleketimizde her hangi bir 
iktısadl teşebbüs mevzubahs ol
duğu vakit daima istihsal masra 
fmm çokluğu ve binnetice mali
yet fiatinin yüksekliği göze 
çarpar. Gene <;ok iyi biliyorsu
nuz ki, Efendiler, sınai, zirai 
ve alelumum iktısadi istihsalat
ta maliyet fiatlerinin yüksek ol-

. masının ~ir çok amilleri arasın
da bir taraftan kredinin azlığı 
diğer taraftan faizin çokluğu 
birinci derecede ehemmiyeti ha
izdir. Onun içindir ki her sınıf 
halktan, şehrliden ve köylüden 
daima ayni şikayetleri isitiyo-
ruz: 

Faiz nisbeti çok yüksektir. 
Bu yüzden haddi zatında çok iyi 
neticeler venneei ilmen ve iktı 
saden tabii olan teşebbüsler 
muvaffak olmuyor. 

Efendiler, burada mühim bir 
noktayı izah etmek lazımdır: 
Halka ıstırap verdiğinden, he
men her teşebbüsü akim brrak
Uğından şikayet edilen faiz ale
lıtlak bankaların muamele yap-

M'Oskovadaki Türk Büyilılc 
Elçisi Hüseyin Ragip bey 
ile Ankaradaki Sovyeti3t so
syalist ci.imhuriyetler ittihadı 
hükiimeti büyük elc;isi M. Su
riç bu mülakata iştirak etmiş
lerdir. İşbu müla<kat esnasında 
Mri taraf beynelmilel siyaset me 
seleleri müvacehesinde Tür
kiye ile Sovyetist sosyalist 
cümhuriyetler ittihadı menafii
nin tamamen yekdiğerine mu
tabrk olduğunu ve kezalik bu 
husustaki noktai nazarlarının 
da tevafuk etmekte bulundu
ğunu müşahede eylemiştir. 
Aynı zeınanda Tü~k-Sovyet 
dostluğunun Türkiye ile So
vyetist sosyalist cümhuriyet
ler ittihadı arasındaki münase
bat itibarile şimdi her zaman-

Devamı · 

Dün bir me~tep 
daha açıldı 
~~~-~-~--

Vali dün çarşambada bir mektebin 
küşat resmini yaptı ve Istanbul 
maarifinin vaziyetini izah etti 

İstanbul vilayeti muhasebei 
hususiyesinin şehir dahilinde 
yapttrdığı 23 ilk mektepten Fa 
tihteki dün merasimle açılmış 
ve tedrisata başlanmıştır. 

Merasimde Va~; ve belediye 
reiı;i Muhiddin, İı>tanbul meb'
usu Hüseyin, maarif emini Mu
zaffer maarif müdürü Havdar 

B. ler müfetişler ve bir çok ze
vat hazır bulunuyordu. 

Merasime saat tam 11 de ba9 
lanmıştır. Muhiddin B. kurdel( 
yı kesmeden evvel uzun bir nu-• 
tuk söyliyerek şimdiye kadaı 
maarifin yaptığı hlzmetlerden 
bahsetmiş ve ezcümle demiştit 

(Lillfen aahifeyi çeviriniz) 
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HARICf HABERLER •• 
Jngllterede Cenevrede Fransa da 

Konferans imza ihtilaf 

lstanbulun kurtuluş ha 
ramı pek parlak olaca 

Erıııeniler niçin isyan İmparatorluk kon
feransı neleri 
görüşüyor? 

Mali yardım muka
velesi imzalandı 

Fransa - İtalya ara..ı 
sındaki ihtilaflar 

Bu sene bayramın her seneden daha p 
lak bir surette tesidi kararlaştırıld 

Vilayet~e tertip edilen merasim programı 
beledıyeye ve kolorduya tebliğ edildi 

ediyorlardı ? 
Merzifon, Sıvas, Samsun, Zeytun 
isyanları nasıl ve niçin olmuştu? 

M. Mac Donald'in 
bir nutku 

28 devlet imzaya iştirak 
etti, ltalya aynldı 

Nasıl halledilebilir, İstanbulun 6 tC§rinevvel pazartesi 6 - Geçit resmine ittira.k ed 
gününe müsadif olan kurtuluş bay- !erin Sultanahmette içtimalarını, 

ne diyorlar? ramı bu sene büyük merasimle tesit .. ü _,__ .d. . dil ktir ruy ! •ır....-ını, ream ceçı ın m 
PARİS, 2 (A. A.) - Petit e ece · mmı ve lataatm tevakkuf ve ha 

LONDRA, 1 (A. A.) - M. Parisien gazetesi, Fransız İtal- Halkımız bu bayramı büyük bir tini temine merkez kumandanı 
Mac Donald, imperatorluk kon- yan münasebatı hakkında ser- şevkle geçirmek için hazırlanmakta- murdur. 
feransma iştirak eden murahhas dettiği mütalealar arasında ihtı- dır. 7 - Yo'.larcla ve cümhuriyet 

Ermeniler- Avrupada bazı ma 1 lara beyanı hoşamedi eyledik- lafı mucip ve nizalı hususi mese .Meras'."1 p~ogramı da ihzar edil- danında intizam ve inzibatın te 
· b · ı ' , ten sonra bir nutuk irat ederek lelerin hal ve tesviyesine salih mı~ ve dün Vılıiyetten Belediye riya- ne de Poliı müdiri memurdur. 

hafilden gördUklerı u hımaye 1 t K ı d k d ı · 
f ard 1 

ngilterenin ticaretini müsait tedbirler aramag· a bedel bu ka- se. ıne, 0 or u u. man an ıgına ve 8 - Meruun· alayının gu··zerg" 
ve teşvik ve bazı tara 1 an d ğ kam b mebzulen vukubulan muavene- bir sahada devam ettirmek, tah- J bilden meselelerin heyeti umu- ' er ma ata ildirimi,tir. da tramvay arabaları bulunduru 
ti nakdiye lıle hariçte ve dahil- 1 didi teshilat lehindeki mesaiyi miyesi hakkında ll\Üzakere ya- ba ı - Her ıe~e lstanbulun kurtuluı J'&caktır. 

· -• k.l -"' -•- h ve milletler arasındaki ihtılaf- pılmasmı tavsiye etmektedir. yrıururun yı dönümüne teaadiif e- • 9 - Cümhuriyet me ela ela 
de lromı t01er teş ı .,..er= er de T · · li 6 ·· ·• Y nrn türlü tese}i,iisat ve neşriyat sa lan muslihane bir surette tes- - Bu gazete, umumi bir anlaşma ~ eınn~evve n ıncı gunu, me- naıip vüı'atte bir tribünü ve nu 
hasına -atıhruslardL Planlan diye için teşklat vücude geti- neticesine vasıl olmak için ih- raıunle te&1t olunur. söylenecek kürsüyü belediye ib 

. n·Im~ı· hususunda masruf o- 2 - O gün bütün rellDİ ve huıuıi edece.ktır' . 
Türkiyede çıkaracakları hadise ·~ tiyar edilecek hareket noktası-
ler ile memleketin emniyet ve lan faaliyetleri teshil etmek nın iktısadi sahada el birliğile emakin, ticarethaneler,vapurlar, tram 10 - Tribünde lıtanbulda b 
asayişini muhtel göstennek ve mecburiyetinde olduğunu söyle çalışmak meselesi hakkında tet vaylar gündüz bayraklarla donatıla- nan meb'uılar, Vali ve belediye 

b
. A mi,.tir. kik . . . ca. k ve ırece fenerlerle tenvir edileoek isi İstanbul umumı· ___ .,1 •1 

sulhu Alem namına ır vrupa 
1 

., ata gınşmekten ıbaret oldu- """""' 
müdahalesine kapı açarak bu- , ı LONDRA, 1 (A. A. ) - M. ğunu, zira Fransa ile İt.alya a- tir. erkan ve ümerayı aıkeriye, rü 
nun neticesln<le Ermeni amali- Mac Donald dün akşam radyo rasmda geniş ve müşterek ufuk 

3 
- Bu meraıim askeri kıtaat, mülkiye, adli:ra ve maliye, Da ·· 

ni is' af ettirmekti. Ermeni erba 1 ile her tarafa neşredilen be ., !ara malik böyle bir saha mev- mektepler, cemiyetler ve halkın itti· nun erkanı, maarif erkanı, siyasi 

h 
• d l nf rakile olacaktır. ka .. L I . 

bı ihtilalini teşviık eden ma a- ı yanatın a impcrator uk ko e- cut olduğunu beyan etmektedir. rueaasr, n'2yır ve mes ek cemı .
1
· • 1 · · b. "h . . 4 - Mera&İuı ıreçidine ittira.k ede- le · .. B--•--•-- .. d .. l . 

fili siyasiye mı lı gaye ennın ta·· ransmm ır tan çesını yapmış n rueaaıı, .......,... mu ur en 
hakkuku için bundan başka te- ~e şimdiye kadar sarf edilen faa- M. Briand Alman ordusu ~t.'.:!:. isim ve ıeçiı &ıralan berveç ;m~iy~ı tir~e~er ve..;:": cemİV 
vessül edilecek çare olmadığı- _ıyetlerden bahsetmiştir. l'.~uma CENEVRE, 2 (A. A. ) - A - Motosikletli poliıler, B-As er~ır:~~le;e~':.".:.a .... :·16 ela 
na kendilerin{ ikna etmişti. ıleyh, bu kouferansta gerek Ak . f b .... k !isi Fransız ordusu kadar keri bando, c - Harbiye, trbbiye, led·ye ra:. 1 ta bul • 

E n · ço'- himaye e 1 'lt k H' d" t d vam cemıye 1 uyu mec - . .. • -11 ve ı n umuını rmen en en '" - ngı ere ve gere ın ıs an o · f k ed h .. k. tl den k b l ~ Kulelı, Halıcıoğlu, Maltepe ve Deniıı 1. . da . eti .. 
denler İngı.J.terede bulunuyor- · ı ahh ı ·· ne ış ıra en u ume er uvvetli mi u unuyorr . . . . ısı aza11n n, cemı,. er mume& 

Abdu/hamidln DçllncD mı:whibi mınyon an mur as arının mu 28 i malt yardım mukavele- hcelerı ve denız efradı cedıde melde- 1 . d fırka .. dan .. 
du; kom.itenin nafiz reisleri de "adir 

0
,.

0 
te k T ·· ak tm k B r 2 (A A) p f · . . . . erm en ve rueaaım m 

d A 
'" s hş re mdesaı ~. m~zh kerle e al~k sini imza etmişlerdlr. Almanya, er ın, . - ro esor bı talebe11, tayyare makiniıt mekte- b bir h k . 

Londrada yer bulmuşlar ı. v- • . ususun a musavı a aram ı İtal İ . M h .. kii Foers Zeit gazetesine gönder- b. tal be • k • 'atlar ap er ey'et olordu merk 
rupanm bazı gazeteleri bu hu- maı umumının kararları kat'i ld kl h ld h b lunmak ya svıçre ve acar u - d ' • . b'. kaled Al d ı e ıı, aı en aan melde- ırirerek kolordu kumandanma hal 

d
. .h • 

1 
, • o u arı a e azır u 

1 
· bu k 1 · · t ıgı ır ma e man or u- bi ç _ Bir pi,.ade alan D _ Bir ord .. . . 

susta Ermeni ihtilaline hayli şe ıt ve nı aı o cıugunu yazıyor ta ld ki .. 1 . h met en mu ave eyı ımza e b .. F d d • -~ umuza olan tukran biılenni 
f 

du. Ermenı·ıer her~ı·badaıbat sı·- o u arını soy emış ve ava · ki d. sunun ugun ransa or usu e- ıuvari bölüğü, E _Bir •~u tabu- d ___ ...,_ 
y11rdrrn etmişler ve Avrupa e - .,_ . 1 . . . k··~' !nd mıvece er ır. . d k ı· 'd " -... """""" !aha sarılacaklar, ·ortalı·g·ı kan servıs enrun ın ı~ı sayes e · recestn e uvvet ı oı ugunu is- ru F _ Bir muharebe müfrezesi · . 
kan umumiyesinin bir kısmını ·· ·· ·· d 1 · · 1 k k CENEVRE 2 (A A ) b lı k d M .. f . . ' • 12 - Mera11me davetli olaıı ve ateş içinde bırakar-!- mak- onumuz en ımperator u on- , · · - ata ça şma ta rr. u nt mı!- c _ Poliı müfrezesi, H _ ltfai:ve, . . ._ af ·a.ı. . . . 
aleyhimize tll!hrike muvaffak ol ""' f ·· k ı· h·ı d.l M B · d b' t ·· • ı· ·ı ıçın .. y et J et atay ve ailindır satlanna ürü ki -.>· eransmın muna a atı tes ı e ı . nna ır ecavuı::e ugrıya- ıy .. etçı ere mensup.. gazet .. eı.e. r 1 - Şehir bandosu, J _Mekteplerin kadır. 
muşlardı. Ermeni ihtiHU komi- Y yece e•ul. · ı · b · · ak d l ti al' d hak lm 
tesi hariçte bu suretle çalıştığı Yıldızda bomba patladıktan mKışnfo acagınıb el yan e!Mf ı~tıtr. ckındake~ e ekre mı ı. l'.ar ım 'k mustesna o ak uzere butun izcileri, K - Liaeler talebeıi, L - 13 Gece ümh ri 
gibi Türklyen!n muhtelif nokta sonra bu hadiseyi tahkik ve .f, e~~ın aş ıca, vazı esı n ı m~ ave e~ ım~ e~ı - matbğ uat M. ~r~ing'in ~ti Mehterhane muzikaaı, M _ Emaf da ıehir bando:u S:Y::: :,~ 
larında emniıyet ve asayişin faillerini meydana çıkararak ~: ~·~rasyonu azasını ~ah - ten .so~a enevre en are et p;;' rammdırı musaıt surette ar cemiyetleri. ela ukeri bando r,almacak .. e bu 
muhtel olduğu yolunda neşri- cezalarını tertip etmek üzere o tes ı1 ~::ava~ma. yemden etınıştır. . ş amakta · 5 - Meraıime iıtira.k edecek kı- danlarla Oıküdarela Doğancılar 
Yata 

vesile vermek için '1'ürlci- vakit İstinaf müddei umumisi ne su.ret e .. a. ım o a.cagı ve bey- CENEVRE, 1 (A. A. ) - B" h · · d l taat ve ukeri mekteplerini Kolordu, kı d beledi taraf d h • f. lmil 1 b ün t '-'la 1 d ır mu arnn vur u ar . . . . . n a ye ın an avaı lf 
ve dahilinde Ermenileri yeryer olan Neoıneddin Molla Beye- ne. e ut .. eşıu tar a ~- Dördüncü komisyon umumi . . sıru mekteplen maarif emaneti, mat ler attırılacaktır. 
ayaklandırmaktan da geri dur- fendi ile Necip melhame Paşa- reı hal olmak uzere harp yenne müsteşarlıklar ihdası hakkında- Tıyen Çın, '2 (A.A.) - Put- buat, esnaf cemiyetlerini ticaret mü- 14 - Bu proırramuı gazete ile. 
ınazlaroı. Merzifon, Sis, Zey- nın dahil bulundukları bir ko- hakem ~sulünli ikame etmeğe ki İtalıyan teklifini bliyük bir ek nam weale namı ~~stearile ~a- diriyeti, diğer kıtaatı menıup olduk- m davetiya makamına kaimdir. 
tun, Samsun isyanları bu mak- misyon teşkilini Hünkar em- n~ veçhıle n_ıedar olacağını tıet- seriyetle reddetmiştir. ka~eler yazan İn~liz muha~nr- lan malaunlar ihzar edeceklerdir. Vilayetin bir tebliği 
satla tertip olunmuştu. Kumka retmişti. Bu komisyona Yıldız kik e~ektır. . . .. .. z- . . le~~~ ~ono~ Sım.pso~ .Tıyen 6 

- Merasim föyle olacaktır. Proırrann ihzar eden komiıy 
pı hadisesi, Balbıali vak'ası, Os civarında bir daırei mahsusa İngıliz Başvekili sozune de- ıraal Sergısı Çın gumruklen komısennın ree- Geçit resmi nasıl olacak?. her nasılsa, meraıimde matbuatı · 
manlı bankası tecavüzü yine ay tahsis olundu. vamla demiştir ki: "Biz hepi- Ankara, 1. (A.A.) - Milll mi dairesinde dün bir Çinli tara- A - Merasim geçidine iıtira.k e- hal etmeği unutmuıtur. Fakat Vilİ 
ni maksadın mukaddimeleri ad Komisyon uzun müddet ça- miz, Cemiyeti Akvamın ihlas- iktisat ve tasarruf cemiyetinin fından kurşunla sırtından yara- decekler aaat tam onda Sultanahmet yet makamı, resen aatı ithal ' 
dolunabillr. Hmcak ve Toro- lıştı, bir çok kimseleri tevkif kar taraf~~nyız .. Teda.füi tes~- teşebbüsile 5 Kanunsani 1931 la~ştır. Muh~rri~ ~lman has- meydanmda içtima etmiı bulunacak- mit ve ırere.k komis,.ona ır 
sak komiteleri Türk zabıtası- ve isticvap etti bin sah'f _ h.at tecavuzt teslıhatı ıcap ettı- de Ankarada toplanacak olan zi- tanesıne nakledilmiştır. tardır. Teırinievvelin 6 ıncı günü Ko Belediyeye badema bu huıuaa ria 
nın takyida<tına rağmen ihtilal ye yakın bir tahkikat fezle~:si nr. Su~h lehinde mümkün olan raat kongresi ~ün~sebctile açı- İmparatorda imzaladı lordu kumandanının Sirkecide lıtan- edilmesini tebliğ etmittir 
gazetelerinl hudutlarnnızdan i- yazdı. Bu fezleke, Enneni ih her ş:;-ı .. yapıln_ıış old~ğunu . v~ lac~ ~y~e~mılel zıraat teknik bul toprağına ayak bastığı tam saat 
çeri sokmağa ve Ermeni ahali- tilalcilerinin bomba hadisesi- a~ken butçelenn hiç bir hıssı sergısıne ıştırak etmek için bir TO~YO, 2 (A. ~·.) - Lon- onda Kolordu kumandalığından ta- Mısırdakj Türk va" 
ye dağıtarak fikirlerini kanştır- k dd.. d . hıcap duyulmaksızın cihan mü- çok ecnebi firmalar cemiyet me dra demz muahedesı ımperator yin edilecek mevkilerden yirmi bir • 

ne ta a um e en mesaı ve te- h · r t f dan . dilmi t. M kıflan çok zengın mağa muvaffak oluyorlardı. şebbüsatını ve memleket dahil vace esme çıkarılabileceğine kezine müracaat etmeğ~ başla- ara m. ımza e .. J ır.. u pare top atılacak ve ilk top aeai du-
Enneni erbabı ihtilali Yıldız- h . . d k' f 

1
. 

1 
. . kani de&iliz. mışlardır ahedenın Japonya hukumetınce yulduğu zaman limanc1~ bulunan bü- Tu .. rkiyem·n Mısırda bul _.d 

ve arıcın e ı aa ıyet ennı " · t dikma ·t ı d b unv 
<la patlatacakları bomba ile be- muavenet ve teşvik membalarL L

1
okndra, f2 (A.A) - lmpera- yeni teskilat as tl .faaıd~C: mtı.uame e e u .,.Uk küçük bütün vapurlar düdiikleri Vakıflarının takriben 50 mil• 

;a;ber İstanlbul<la yerli ve ecne- h .. 
1
• · · · h d f toru kon erasında M. Macdo- sure e ı e ı ınış r. le merasimi tesit edeceklerdir. Halkı yon lira kıymecir:de olduğu aJI' 

bi, resmt ve hususi l:ir takrrn n.~· t u asa ışın enk dur eb.te er- nald'm söyledig"i nutuk bı.ttı.k ı Prag, 1. {A.A.) --Son nüma- TOKYO, 2 (A. A.) - Zi- k ki' talar b' d kik rua ına varıncıya a ar ır çok - . 1 d ı~ ·ı b . . . ve ara na ıye vası ı ır a a !aşılmıştır. 
müessesatı da berhava ederek t f ·ı•t • .d. ten sonra mütehassıslardan mü yı~ er o'ttyısı e za ıtaya aıtmes raat nezaretınde yapılan ılk tah- olduklar ı yerde durarak lstanbulu bu Bu vakıfların memlekctun' ifl 

bil Ük bi 
'k b. a sı a ı camı ır. ı k. t k' l•t · dil · · B · l ·y r mı yasta ır kargaşa . . rekkep umumi bir iktısadi ko- e ı eş ıa ımza e mı~tır. u mm ere nazaran 1930 senesine ıaadet" ka~u.tur.an tehit! ~ri taha~- terk ve iadesi için vaki olan ti 

Irk ika ve bu suretle müdahalei ~omısyonun tahkıkat f~zle- mite te~kil edilmistir. teşkilat son zamanda bir tebliğ ait pirinç mah:mlü takriben tur ~e takd'.." eyl'.yecdderdır .. B~ bor , şebbüsat henüz neticelenme-' 
ecı ebiyeye vesile ihdas etmek kesı. o kadar mu~assaldır kı ve- - ·----- neşrederek halk ı almış olrlııklan 331 milyon 625 bin kileye baliğ dakikayı mu.tca~ıp kıt'alar yuruyüş 'miş olduğundan hali hazırı!I 
için hariçte ' irtimaı umumiler !ev ıcmal. su_retı~e de olsa b1!- Amanullah Han ' emirleri icra eden meınurl2rla olacaktır. Bu miktar geçen se- sıralarına gore wultanahmet meyda- bunlardan Mısır hükumeti istİ' 
d{detmişlerdi . İhtilalcilik ve r~d~ neşnne ımkan . o~adıgı •• • • bu emirleri veren ~mirler arasın nekine nazaran .';4 milyon 700 nından hareket edeceklerdir. fade etmektedir. 
anarşistlikle maruf olan muhar gıbı esasen bunda bır faıde de Dun aılesıle beraber da bir fark gözetmeğe davet et- bin kilelik bir tezayüt göster- B - Tramvay yolile Alemdar_ Vakıflarla alakadar aile1el 
rirlerden (Pirehiyar) ve diğer yoktur. Maamafıh mesele R . . miştir. mektedir. Koradaki pirinç mah 
,_. k E . .. 'h ··~ı· hak .. km. d.a müc,mel bir fı.·kir hu- omaya gıttı sulu·· geçen senekı'ne nazaran 28 Salkımsöğüt - Reşadiye -Köprü- hükfunetimize müracaat etmif 
oır ÇO rmeruruesayı ı tı .... ı 

1 
k b Karaköy - Tepebaşı - lstikliıl cad !erdir. 

bu içtimalara ıştirak ettiler. su ~ ı?n va anı:ı tertı atı ev- Sabık Efgan Kralı Amanul- /lal ada milyon fazla olarak 95 milyon k Al 
(Pirekiyar) Ermeni efkan fesa- velıı:esı ve .~z.~ ıkaı hak~m- !ah han ile refikası sabık kralı- il - 708 bin kile tahmin olunmakta- ~:;~~ıtac~~.:'..~~;~:Y:!~'.~;~ ~~ man1lar ki ereste 
diyesini neşir ve terviç için d~ ~ır kaç soz soylemek muna · I ça Süreyya Hanım ve diğer aile Faşist meclisi dır. bünün ya.kininde tevakkuf edecek- a ıyor ar 
"Pro Armeniya., namile çıkar- - sıp ır. efradı dün sabah saat 10 da İs- tir. Bir Alman fabrikası mürnef 
m~kta oldu~ gazetede, bu içti- Bomba ~adisesini ihzar ve tella Ditalya vapuru ile şehri- D.RRoma, 2· (A ~.). - ~~Ji>0~0 Tayyare ile gelen Ame- c _Bu •ırada lıtanbul umumi sili Mösyö Kopreski (lOOO)ıtlel 

b. u. bapta lazım. gelen tedabiri mizden Romaya hareket et- ı oma .. gaze.t.es.ı.mn ver. dıgı bır ·k·b · k t · ı~sl h k rikalı muhabir mecliıi azasından bir zat tarafından re mı a ı cevız eres esı a ,,, 
ki: ıttıhaz ~e. ıkına~ etmek üzere 1 mişlerdir. .a?e~e. g~re buy':1 . Faş~st .Mec- meydanda ih~ edilen kürsüde tehir üzere şehrimize gelmiştir. 

- Şimdi burada bir ilim ve ~21 Teşr~mevv~h~de İstanbula Amanullah Han giderken şu lı~ı bınncı Teşrı~ın 7 ıncı gü- ~çenle.rd~ Rusyadan tayya- namına bir nutuk irat edilecektir 340 doğumlu çocuklar 
terbiye ocağının eşiğinde bu!u- u~ .ermem. gelınışt;1. . Bunların beyanatta bulumnmuştur. nu toplanacak, . bı lha~sa yeni re ıle şehrımıze gelen Amerika k l l k 
nuyoruz. Yapmağa hazrriandı- hırı Baku ~rm~nıl~rınd~n ve - Çok sevdiğim kardeş Tür ceza kaı:ıununa ıda'.11. ce,;~sı hak- lı gazete muhabiri M. Hanson ç ;- 1N~tu~n 00~. ~erke;, ku- me tep ere a ınaca 1~ ğımız iş mukaddes bir davanın Troşak cemıyetı ıdareı mer- kiyede geçirdiğim günleri unu- kında bır madde ılavesı ve mi- dün Atinaya hareket etm·şti man an ıırının ışareti uzerıne t•at Maarif müdüriyetine ge 
~uvaffak olmasına hadim birin ke.z~ye rüesa~mdan namı d~~e.ri 

1 

tamıyacağım. Memleketinizde lis efr<ı:dm~ ~ukuki vaziı:eti me- Amerikalı gazeteci, Yu~an~~- ;yni •;a::: tri~ilnde ~u~.u~acak.,.. bir tamimde ilk mekteplere 31~ cı derecede tedbirlerdendir. Hırıstofor Mıkaelyan olan Sı- bana ibzal olunan mihmannü- selelenle ıstı:;al edecektır. Bu tandan sonra Mısıra gideceğini an "'." u man anmın ""un e geçit tevellütlü olup ta gösterişli o 
İstanbul vilayeti maarifinin ~oil. Kayın,, diğeri Rus Erme- vazlığa bipayan minnettilnm. içtimada M. Graııdi Fransız - İ- ve tayyaresile bütün dünyayı resmı yapacaklardır. çocuklar da almabile-:ektir. ~ 

ilk tahsil noktasından vaziyeti nılerın~:n ?lup namı diğeri Sa Kışı geçirmek için İtalya ·a gi- ~alyan mahke~eleri hakkında dolaşarak Amerikaya avdet ede Ü ,.. M 1. . . ı, 
hakkında bir kaç kelime söyle- fo ve dıger ısını ~e Kostantin diyorum. Yazın çok sevdiğim ızahat verecektır. ceğini söylemiştir. mumı eC ISe ıntıhap olunaCafı. 
ınegi fai~eli görüyorum. ~.a~ulyan. ol~ Lıpar~pis, üçün 

1 

memleketinizi tekrar ziyaret e- --:. •• Memleketimizde çok teshilat • 
Meş~tıye.t devrinde İstan- cusu de ~ımo~l Kayın.ın kızı o- deceğiın. Açlık yuzunden gören M. Hansonseyahati esna aza adedı hakkında· 

lıul vılayetınde 176 mek,ep, !arak gosterılen Robına Kayn Efganın simdiki kralı güzide . sında bazı hükfi'lletler tarafın- • 
1122 muallim ve 32,126 talebe idi: Bunlar İstanbula geldik- ve nadir bir reci.ilü siyasidir. Ef Port Of Spaın, 1. ~~.A.)- dan çıkanlan müşkülattan şika lstanbul Vilayetinden: Kaza merkezleri be' 
vardı. len zaman Eeyoğlunda Mora- ganistanın ıslahı için çok çalış- Son zamanlarda Domınık ada- yet etmektedir: 1 d' h d d d h'l' d b 1 h" e 

Halbuki cümhuriyet devrin- viç apartımanmı kiralamışlar tığını görüyor ve yapılan ısla sında zuhur eden kıtlık yüzün- -•- e ıye u u U a 1 ın e U Unan na lye 1/ 
de 368 mektep, 1600 muallim ve ve burada bir ay kadar kalmış-\ l::'it hareketlerini memnuniyet: den bir takrrn kargaşalıltlar ol- İlk mekteplerden kür- köylar de dahil olmak Üzere lstanbulun tesbit 
44875 talebe vardır. !ardı. le takip ediyorum muşur Karga!?alıklar eski ırkm edilen son tahrirdeki nufus m1kdarına nazaraı> ' 

Çocuklarımızı okutmak ve ( Bitmedi ) Vatanıma avdet. etmek iste- son melcei olan mıntakada zu- süler kaldırılıyor ıerbiye etmek hususundaki va- rim. Siyası prensiplerim kabul hur etmiştir. Bu ırka mensup o- H be aldı" .. .lk Umumi meclise (61) aza intihap edilecektit· ı 
.f 1 . . d . f 1 h . 1 b ka a r gımıza gore ı B 1 eli b 1 d 

'-l e erını :ıma ~ragat, te~a- Müsaadesiz değil ! edildiği takd~rde iş başına geç- .anmu .anp er eyaz ır men- mekteplerde muallim kürsüleri e e ye şu e erinin her birinin umum bel e 
zu ve fedakarlıkla ıfa eden k,y- . .. . mek gayemdır. Fakat davet e- -UP fatıhlere karşı kahramanca- kaldırılacaktır Yeni a tl f 1 
metli muallim ordumuzun asil Evvelkı akşam şoforler cemı- dil' d'l · - . h kk d sına müdafaada bulunmuşlardır :. .. Y P an nu usuna nazaran o an nufus nisbeti Üzerindeı> 

1 

Y
eti he , t" . . har . ıp e ı mıyecegım a m a p 1. · mekteplerde kürsu llonmamakta d"J k 0'1 

mesaisini teshil ve istihsar~e . :t:' e ı umumı!esı ı ıç- şimdiden bir şey söyliyeınem o ıs ateş açmak surctile asileri dır hesap e ı ere Beyazıt (Eminönü) şuhesine (1 J 
çırpındıkları muvaffakıyeti te- tımada ıken Beyoglu merkez K.b.ld k .• 1• d. 1 ~ dagıtmış .ve bu sırada bir takım ·1 h ( ) ) ·ı· tt ·· d a ı e ı a ı ıvamn em a- Ik defa olarak Fathite onı..- Fati e 12 Beyoğluna (21) Yenı"k'" (S yet 
min için mektebi kendilerine memuru_ vı aye en musaa e a- kimin iadesi hakk d d. kimseler yaralanmıstır. . . .. .. """ ' • oye an ., 
büyük bir emniyet ve itimat ile lınmadıgı beyanile içtimaı tatil •. . .d dd ~-·a. vber ı- H ft t t. il" şıncı mektepte kursuler kaldırıl (3),Hisar (Beykoza) (3),Üsküdara (4), Kadıköyır 
,eslim edi onım ettirmek istemiştir. gı~ ıstı ayı .re. -~ttıgını, era- a a a ı mıştır. 

.. Y .,, • . .. . . . berımde getırdıgım elmasları Berne, ı. (A.A.) - Federal Bu suretle talebe muallı.mden ne (5) Adalara (1) Bakırko""yu'"ne (2) · bet Muteakıben kurdela merasını Dun yapılan tetkıkatta vıla- iade etmekliğim için bana tebli- r . ti .• 1 . l l k d . ' ' aza ısa 
!e kesilmiş ve davetliler içeri yetin Iaznn gelen müsaadeyi gat yapılacag"ını aJ'anslar vası md echısfıt ctart~l~ ~e sanabyı a ekmın- ayntmamıb 1 ş 0 a_~:._: aıma te- etmektedir. Her şube dahilindeki müntehiP 
giım· ıerd· B. ·ı · k d .•. f k 

1 
B • - e a a a ı mı mec ur ılan masa u unac..,..Lll. , J 

.. ış ır. ına gezı mış, ço ver ıgı, a at na~ı sa eyoglu tasile gazetelerden öğrendim. kanunu kabul etnıi · Muallim talebe! · · da gösterilen aza mıkdarının bir misli fazlasi e 
guzel v~ muvafık bulunmuştur. merkez memurluguna malfunat Buna ihtimal vermi orum ün- --- stır. . . ~n arasın Mektebın konferans salonu ga- verilmediği anlaşılmı~tır. Mes" kil bu mücevherat ybe,in; ~a'ı 1 B h 'l dola~arak vazı~esını y~paca~tır. rey verecektir. Keyfiyet Belediye kanununıJI' 
\'ııot m".ldem tesisatı havirlir lP hitılhara. ""ı,,,,.ı,...,.,. r __ -'·~- - 1 es 8. a 'IJ8r Bu en son terlnye şeklı aynı. za- ? · . 
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tletlerimiz her şeye rağmen gi il r 
[ Ekonomi 1 Barem 

Zeytinler 
L-1 _M._ah_k_e_m_e_ıe_rd_e __ I,. ın ı; hap ari

f esin de 
Türk kadını Bir cinayet 

'L_B_eı_edl_ye_de_] Kış tarif esi 1 Balıkçılık 
Oktruva Belediye zabıtasına 

Bu seneki mahsul da teşmil edildi I 
d C . b Dalgıç smail nasıl lstanbulda Belediye inti-

Üç misli fazla ır emiyeti umumiyeı e- öldürüldü ? Iıabının başlamak üzere ol 
Mahsuliln l70 milyon lediyenin dünkü içtimaı duğu bugünlerde bazı husu-

Cemiyeti Belediye dün birin Katil Mustafanın muha- s! görüşmeler arasında işiti-

----- -
Mütereıkim oktruva 
lar nasıl ödenecek 

Her halde iki tarafı 

1 T.evvelden itiba
ren tatbik ediliyor 
Tarif ede mühim bir de

ğişiklik yoktur 

Komisyon yarın 
içtima edecektir 

Balıkçılığın inkişafı ra -
poru tatbik edilecek 

lirayı bulacağı tah- ci reis vekili Sadeddin Ferit B. yoruz. Bir kısım erkekler te-
kemesine başlandı dd.. d" 1 min ediliyor in riyasetinde toplandı. Anado- re ut e ıyor ve soruyor ar: 

memnun edecek bir 
hal çaresi bulunmalı 

Seyrisefain idaresi, bir Teş- Ticaret odası balıkçılık ko-
rinievvelden itibaren kış tarifesi: misyonu yarın büyük bir içtima 
ni tatbika başlamıştır. yapacaktır. 

Ticaret odasınca yapılan tet- lbu.
1
y
1
a gı1 · decedk, müst~m~l. otom

1
o- Dalgıç Arap İsmaili sustalı - Acaba hammlarrmızm1 t r k ·1 ··1d··ren Rizeli Mustafa reyi hangi fırka lehine tece -kİkat neticesinde bu seneki zey ı er e ora an amır ıçın g~ e- ,.a ı ı e o u 

Kış tarifesinde mühim bir 
Muaddel oktruva tarifesı sa Bu içtimaa komisyon azasın 

değişiklik yoktur. d b k hri · d b 1 
tin rekoltemizin l70,000,00Q ki- cek o.lan_ lann _o~truva _resmın~ - nm muhakemesine dün Ağırce- li edecek? nayi erbabı arasında büyük bir an aş a şe mız e u unan 

Şirketihayriye de bir müd- - balık tu··cc rlar da "şt"rak ed 
d t f b d b ıand Okunan dava ev Yerinde olmıyan bu sualin lo oldızg· u anlaşılmıştır. Bu mik en ıstı_sııası.ıçın arı_ ey.e ı.r. .ı:a a aş r. -

memnuniyetle karşılanmıştır - a ı ı ı e-
. dettenberi sonbahar tarifesini cektir. 

- · dd ı - k b ı d ld M k ·· k 0·1 D mlupınarva cevabı Türk kadını irin dai dar geçen seneye nisbetle üç ma e ı aves~ a u e. ı ı. . u- ra ına gore a , o ,. 
ııı:ım11• fazladır. rakabe heyetınce tanzım edılen purunda ateşçidir. Vak'a gece- ma şu olınalıdır: 

Yalnız bir çok müessesat ev- tatbik etmektedir. 1 velce belediyeye müracaatla mu çtimada balıkçılığımızın in-
Q 1 k - Türk kadını faziletkardır, 
Yapılan tetkı. kat netı"cesı" nde Darülbedayie ait hesabı kat'f si, telaşla vapura ge ere şu 

kadir,inastır. Türk kızları düne 
terakim r,ktruva vergilerinin Yalova kaplıcalarının tatilin kişafı için ne gibi tedbirler la· 
muaddel tarife üzerinden alın- den sonra Ada seferlerinde de zım olduğu hakkında hazırla· 
masını talep etmişlerdi. Bu hu- tadilat yapılacaktır. Çünkü şim nan rapor tetkik edilecektir. 
susta henüz bir karar ittihaz di Yalovaya giden vapurlar, gi- İçtimada balıkçılık mütehas 
edilmiş değildir. Belediyenin diş ve gelişte Adalara uğramak- sısı M. Weberman da hazır bu· 

bu senek,1· mahsuıu··n en yu··ksek rap __ oru oku.ndu. Buna naza_ran haberi veriyor: · f kadar yalnız liıe tahsili yapabili-
tckolte olduğu anlaşılmıştır. mu~sse~~nın ~eçen se~e varıdatı - Ben istasıyon tara ın- yordu. Bugün kızlarımıza Darül-
Maamafı.h gelen malUmata 78bın kusur !ıra oldugu .a. nlaşılı. dan geliyordum. Vagonlar ara 

h .. fünun sıraları açılmıt bulunmak
llazaran bu sene du·· nyanın her yordu. Rapor azaya henuz tevzı smdan geçerken biri üstüme u 

tadır. Kısa zaı,\anda bir hayli dok· 
tarafında zeytı"n mahsulu .. fazla- edildiği için müzakeresi gele- cum etti. Karmanyolaya düşü- - müterakim oktruva resminden tadırlar. lunacaktrr. 

Y:alova seferlerinin adedi te- --------tor, hukukçu, kimyager 'Vt: saire 
dır. Bu sebepten ı" hracat yapa- cek irtimaa talik olundu. Ba- rüldüğümü anlayınca çakımı çı ,. yetiştirmiş bulunmaktayız. Türk 
bilmek 1·,.1·11 yenı· mahreçler a- rem dolayısile maaşları ücrete kararak göğsüne sapladım.şimdi 

alacağı bulunan meblağ geçen k . • . b"" 
1 

k 
sene bütçesine taalluk etmesi na us ettıgı zaman ta ıı o ara Ankara - lstanbul tele

fonu bozuldu 
,. kadını düne kadar yalnız hasta 

!'anmaktadır. kalbedilen hademelerin tekaüdi- kanlar içinde yatıyor!.. bakıcı, amele, hademe olabilirdi. 
ve hiç bir kararın makabline şü- Ada seferleri azalacaktır. 

I.hraca· t emtı·amız hak- yeden mahrum edilmemeleri Bunun üzerine zabıtaya ma- B d 1 - ugün ev ete tekaüdiye terke-
hakkında ittihaz edilen kararın lfımat verilerek İsmailin cesedi 

mulü olamaması itibarile bu ta- mme Pavlova gı·tti 
lehin is'afr bir cihetten mümkün Ankara - İstanbul telefon hat, 

k d k. b ·· d~n memur sınıflarında yer almıt-
ın a ı roşur zabıtai belediye memurlarına da kaldırılıyor ve bir taraftan da 

tır. Bunlardan kabiliyet göıteren· 
görülememektedir. Diğer cihet Şehrimizde bulunan Fransız tında dün akşam Gayve tarafın-
ten ise miktarı fazla bir ye- muharrirelerinden Mme. Pavlo- da bir arıza olduğundan saat 17 
kfina baliğ olan eski borçların va dün sabah tayyare ile şehri- den sonra konuşmak kabil ola· 
evvel ki tarife üzerinden alınma fmı·-· z=d=e=n==h=a .. r,.e=ek=t;.,,..;;e.;ttnı.,.·~ştı;;·,;,r . .__.;,;.;mam;;;;;;;;ış!!;tır;a._..., .... __ =-=== 

Ticaret Odası tarafından ev- teşmili teklif edildi. Teklifi va- zabıta ve adliye tahkikata vazı lerin yavaı yavaş tef olduklarını 
VeJce neşri takarür eden broşü- ki bütçe encümenine havale o- yet ediyorlar. Tahkikat netice- da fahir ile o;:örmekteyiz. Bir hayli 
tün hazırlanmasına başlanmış- lundu. Göksuderesi kenarında- sinde merkumun Arap İsmaili mektep müdürümüz kadındır. Dü
tır. ki çayırda bulunan ağac:lar sa- sustalı çakı ile yaralayıp öldür- ne kadar bir akıam eve sarhot ge-
İhracat emtiamız hakkın<l:ı. bibi tarafından kesilerek satıl düğü anlaşılıyor ve tevkifine lü len bir erkeğin ber hangi bir te

bıalfımatr ihtiva edecek olan bt: makta olduğu için burasmın is- zum görülüyor. katil hadisesi hevvürle karısına: "Seni talakı ıe
broşür Oda ticaret raportörü timlakile mesire mahalli olarak geçen sene ağustosunun 24 ün- liue ile botadım.,, demeıile teme-
liakkı Nezihi Bey tarafından kullanılması teklif olundu. Bu cü gecesi vukubulduğuna göre li senelerce evvel atılmıı nice 
~az.ılmaktadır.Broşür üç lisan Ü da bütçe encümenine gönderildi. epeyce eski bir vak'adır. Türk yuvaları aile ocakları yıkılı-
terınde yaz_ılacaktır. . Eğrikapıda yapılacak olan ilk Dünkü celsede maznun Mus veriyordu. Bııgün bu cinayete im-
Broşür iç,ın memle~etın ~er mektep binası icin alınacak arsa tafa, gemideki tayfalardan ço- kan yoktur. Bilakis ailesi için ar

~rafından malumat ıstenmış- nın arşmına 120 kuruş takdir e- ğu ile kavgalı olduğunu bu kav tık muzır, gayri kabili iıliih bir 
lir. dilmiş ise de sahibi bua muva- galı kimselerin aleyhine iftira hal almıı bir erkeği boşamak için 

Çekoslovakyaya salı· fakat etmediğinden 200 kuruşa ettiklerini, kaptanlarla da arası kadın mahkemeye tevdi edebili-
lacak tütünler ibla0 ına karar verilmiştir. Ha~e açık olduğunu, çarkçı ile knp yor. Bir hayli kadının bugün aile 

Çekoslovt.kya ticaret muahe- k_i ~~stanes~ p~vyonunun tami- tana gelince, bunların biribirle- geçindirdiğini fahir ile görmekte-
des· d · kr dil b" milyon n ıçın 15 hın !ıra tahsisat veril rini çekemediklerini söyledi. yiz. Hülaıa sekiz sene evvelki ka-

ın e zı e en ır · k b ı d.ldi D. 1 ah. Du itil ,. .. Ç k .. . tar f mesı a u e ı . ın enene ş ıtler mlupı- dınlıkla aeiDo: sene aonra bugün-o tutun, e reJısı a ın- . • , k 
dan müşkülat çıkarıldığından Garp musıkı sanatkar- nar vapuru aptanlanndan Ha- kü kadınlığın baı döndürücü fark-
IJır · · · · şim B. vak'a gece8i raylar ara- !arını bir an olıun insaf ile takdir 

aç edilememıştır. lan cemiyeti sıda Arap İsmailin c~dı·nı· go··r ·ı ·· ek kabil "eli ? H ·· Ticaret odası bu hususta ve- . . " ~~~ ı e ıomıem mı r enuz 
lt~lete müracaat etmekle bera- Dün, şe1;rımızde ~ar~ musi: düğünü, ertesi giinii kulaktan Avrupa devletlerinin çoğu yapa 

sında ısrar edilmek suretile ala
kadarların yeniden mağduriyet
lerini mucip bir hale meydan ve 
rilmesi de mu·ıafık bulunmamak 
tadır. 

Bu itibarla hem belediyenin 
hem de müessese sahiplerinin 
menafiini telif edebilecek bir ça 
re dü~ünülmektedir. 

Alman grupile kat'i 
mukavele imzalandı 
Şehrimizde asri tesisat yap

mak üzere belediye ile itilaf e
den Alman grupu ile kat'i muka 
vele dün imza edilmiştir. Buna 
nazaran şirket, tiyatro, halvete 
ferrütma taalluk eden projeleri 
hemen tanzime başlıyacaktır. 

ber daha fazla teşebbüsatta bu- ki san_at~arları: cemıyetı,, namı kulağa Mustafanm arap İsmaill maııııtken 930 ı..ıeıinin altı Tet-
l1ınmağı zait addetmektedir. le y_en! bir ce~'.yet yapılmış ve vurduğu rivayeti dolaşmağa baş ria rünü tehrimi:ule Türk kadını- Şam sigara fabrikası 
~ünkü ttitün ihracat müddeti ilk ıçtımaı Mulen RUJ salonla- ladığmı, o gece merkumun te- nı altı aaır ıonra ilk defa intihap Şarnda bir sigara fabrikası 
~eçmiştir. Oda gelecek seneki rın~a ?"apmırıı:·. . . . laşh blr halde gemiye avdet et- sandığının batında görüyoruz er- tesisi için Suriyeye giden Tütün 
thracat için vekalete bir rapor he?" e~ın h~.Y eti_ ıd~esı ıntıhap mesi bu şilpheye kuvvet verme kek ıibi ıiyaıi hakkını reyini kul- inhisarı umum müdürü Behqet 
\>erecektir. edılmış, muteakıp ıçtmada ruz- si tabir olduğunu söyledi. Gelmi lanınak bahtiyarlığına ormit bulu- B. den muvafık haberler gelmiş 
Kambiyo muamelesi hak- namenin okunması kararlaştınl yen şahitlere tebligat için muha yoruz. tir. Gelen haberlere göre, fahri 

kt Dll'"tlr keme 30 Te•n'nı· •vvel pe"'em Buıiin beledlya mecliılerine in-
d k. h ft l k b··ıt l " · " v -.,, - kanın te~isi muamelesi muvaf n il 1 a a ı U en er Cemiyete piyasada çalışan beye kaldı. tibap ebnek ve intihap edilmek 

Y · li k bik" ·· h-'- fakıyetle intaç olunmak üzere-eıu ma anunun tat ı u- bütün alafranga musikt sanat- Çamlıca gazinosu vakası .... kını iatihaal etınit bulıınan 
!terine depoziter banka tarafın- karları dahildir. ' Cümhuriyet Halk fırkaımın önü- <lir. 
elan bir haft_ a za_rfında . i_htiyat Lı·selere alınan talebe nasıl oldu müzdelri intihapta meb'uı intihap Ucuz Ttirk sigarası içmek im 
~ kanının ihzanru Şamblar büyu""k Vrakr nakdıyenın tebdılı sure- Çamlıcada guinoyu açtır- ebnek ... edilmelr hakkının bir ıe 
tile yapılan kambiyo muamele- mıkdan mak yüzünden çıkan ihtitafUze- ne evvelki vadini hatırlamak Ja. bir memnuniyetle karşılamışlar 
'1 hakkında bir blllten neşri lA- Dün öğleden sonra şehrimiz rine emrini dinlemiyen garson zırndır dır. 
ttın gelınektedir. deki bütlin lise ve ortamektep Aleksandn öldürmekle maznun Kadmlık hareketi Cümhuriyet Bükreş belediye reisı 
Haftalık bültenler perşembe müdürleri maarif emini Muzaf- Behiç B. in dün Ağırcezada mu Halk fırkaımın ıu yedi sekiz ıe- geliyar 

&Ünü akşamı Os~anlr bankası fer Beyin riyaseti altında toplan hakemesine başlandı. Behiç B. nede yapbfı inlnlaplann en bü-
'-~f d t 1 arak üğ .. d. d · Bugün Romanya bandıralı Re -...ra ın .an a_nzım o 1;1n . nuşlardır. Bu içtimac::;. mektep mahfuzan mahakemeye getirildi Y u ıir ve inkılap milca elesınin 
ltonsors om cra komıtesıne · ·nı "eli b gü bu ·· d cel Karol vapuru ile şehrimize ıy 1 lenn vaziyeti görtişülınüştür ve maznun mevkiinde yer aldı. en çetı 1 u n yuz en 
"'erilecek, icra komitesi de Cu- B 1. 1 k 1 be. cu-mh"rı"yet Halk fırkası maal~ BUkreş belediye reisi gelecektir. . . u sene ıse ere aç ta e Behiç B. isticvabmda vak'anın ~ ~ 
l"rıartes·ı glinü ı ç tımaında bunu lı d ğ . - ef ı k k Jd ,__ O.,.....am mekt 1 . . a n ı ı raporlarla maanf ema sadece b"r ka ~ en· ld ·unu • meme ette uanınıt 0 uay • ~u ep erı 
~kıkle matbuata verecektır. netine b"ld" ·ı · ti Ald - _ 

1 
za ~s 0 

ug bir hayli dü,manla kartı karşıya· lllil .. .. d"l ı ın mış r. ıgı söyledi. ve şu tafsilatı verdi: Büyükderedeki Yüksek or-
Cek t~nler pazar gunu neşre 1 e mız malumata nazaran bu sene - O gece yanımızda arkada dır. man mektebine merbut olarak 

tırK. b. f' l . liselere giren talebe yüzde 30 şım Na?.mi Beyle çalgıcı Ne- Beı Teırini evvel aününden iti- orman mühendis muavini yetiş-
am ıyo ıat en fazladır. şet Efendi ve hanende Meliha baren rey ıandığının batına gele- tirmek üzere açılan Orman ame 

Dün borsada İngiliz lirası lstanbul muallimler bı·r- H. olduğu halde Çamhcaya gel- c~k bir Türk kadımnın velev kartı liyat mektebine 25 talebeye mu 
1030 k 1 . f" fırkaya dahi intisap etmit bulun-

uruşta açı mış ve aynı ı- 1. . k . , dik. Niyetimiz gazinoyu açtınp kabil 80 müracaat vaki olduğun 
~tt k ığı ono-resı ... bu ilk reyı"nl kendiıi i~in müca-e apanmıştır. o eğlenmekti. Keyif halile ben bir r dan talebe arasınıla pazar günü 

L . 9 02 Al 918 k İ ı· hit olan o fırka aleyhine kullanma ıret , tın uruştan stanbul mua ımler birlig- i bu kac el silah attım. Ark<ıda şım müsabaka imtihanı yapılacak- -
ltı 1 ·· · 11na ihtimal verilemez. Allah kor-Uame e görmuştıir. ayın 15 inde senelik kongresini Nazmi B. kolumu tutarak buna ku h k 

1 
• af d" ab tır. 

l( b • B ıu, ak ar,ı ığı, ıns ıye • am ıgo OrllBBl Darülfünun konferıms salonun- mani olmak istedi. sırada !:ar Yüksek Orman mektebine de laki mefhumlara hürmetkar olan 
llterllu 10.10- Leva 6.5 -.~ 

Oolor 0.~7 -,20 Şilin~ 3 35,-

Fr111t ıı oo.o~ \!ark 1 98,75 

l.ıreı ? oı .. ıo Ley 79 -.4! 

~••hını S6 -.~·ı Dinar jf) -,61 
P'rınk il 43.50 Koron 15-,<J(l 

~ 

Tek taksi hakkındaki 
itirazlar 

Tek taksi evsafına dair olan 
~razl~rının belediyeye iblağı i
Çiıı. şoförler heyeti umumiyeai 
~afından intihap etliler, 4 kişi
.it heyet dün içtima etmiş ve i
~az edilen maddeleri teııbit ey 
"ıı.iştir. 

İl ~~yet yarın vali beyi ziyaret 
de •tıraz edilen noktalan arze-
Cccktir. 

Belediyenin iki davası 
~A İs~anbul belediyesi Yann ga
t:ırt c aleyhinde iki dava açmış 
~" • Davalar zabıtai belediye 
~ -enıurları aleyhinde yazılan bir 

1.ilzı ile Hakkı Şinası Paşa ile va 
ı' Mııhiddin B. in bir odada bir
~§erek intihap faaliyetlerile 
~ Cşgul olduklar hakkındaki ya-
1 dolayısile ikame edilmiştir. 

da aktcdecektir. şımda bulunan garson Aleksan- alınacak talebe olan 20 talebeye bir Türk kadını baıka türlü har• 
İstanbul Muallimler birliği drm bu kurşunlardan birile ya- ket edemez. Ve bu Türk kadını· mukabil 15 müracaat vardır. 

Türkiye muallimler birlig- inden ralandıg· ı anlaşılıyor. Garsonla a Yüksek Orman mektebi 15 te,. 
nın vazifeıidir. Y 

aynlınış ve müstakil olarak İs- ramızda ondan evvel hiç bir ha Türk kadını faziletkardır. Türk rinievvelde, ameliyat mektebi 
tanbul muallimler birliğini teş- dise olmadı.,, kadını nankör deiiJdir. de 25 teşrinievvelde tedrisata 
kil etmişlerdir. Mahkeme, şahit celbi için a- Çünkü Türk kadını diitünme- başlıyacaktrr. 

Yeni birlik bu sefer ilk kon- yın 23 üncü perşembe gününe ğe mecburdur ki elindeki azatna- M. Diyamandokulos 
gresini aktedecektı' r. kaldı. meıinin altındaki imza Cümhuri Af • • 

Birliğin şimdilik 400 azasi Bir hırsız çetesinin yet Halk fırka11nm imzaaıdır.,, maya gıtti 
vardır. Halbuki umum muallim- Muhtelit mübadele komisyo 
ler birliğinin azası 20 bindir.. muhakemesi ~~--..... -~~~~-- nundaki Yunan heyeti murahlıa 
İstanbul muallimleri bu suretle Müteaddit hırsızlıklarla maz ki müsademede ıiiaktul dÜşen sasının sabık reisi M. Diyaman 
daha müsmir hizmetler yapaca- nun Etem, Zeki, ve Efdalin cinayet serkomiseri Muammer dopulos dün akşam Ankara va
ğı kanaatindedir. Kongre çok dün Ağırcezada muhakemele- Cavit Beyin ailesi tarafından puru ile Pireye hareket etmiştir. 
miihim olacak, ilmi münakaşa- rine devam edildi. Şahitler din vilayet ve pol;s müdürlüğü aley M. Diyamandopulosu bitaraf 
!ar yapılacaktır. lend~. B_unlar maznunların şe- hine ikame oltınan tazminat da- reis M. Holştad ile Yunan he-

Aldığımız malunıata göre kercı Salıh Ef. in dükkanından vası, birinci hukuk mahkemesin yeti murahhasası vapurda teşyi 
kongrede konuşulacak şeyler su şeker çalarken yakalandıklarını ce tetkik edilmiş, fakat heyeti etmişlerdir. 
ya sabuna dokunmıyecaktır. ve ceplerid~n rakı şişeleri, bir hakime bu tetkik neticesinde da Asım B. bugün dönüyor 

Konf arans.. kaç pake .. t sıgara ve sair bazı şey vanın rüeytini salahiyeti haricin 
Tıp Fakültesi riyasetinden: l~r ve d~kkan kırmağa mahsus de görerek, Devlet Şurasınca 
Paris Tıp Fakültesi üstatla- bır demır zuhur ettiğini söylf)di tetkik olunmasıa karar verilıniş 

rmdan Profesör Marsel Labbc ler. ti. 
tarafından 5 teşrinievvel 1930 Muhakeme neticede başka Devlet Şurası dava evrakını 
Pazar gu .. nü saat 14 te Beyazıt- güne bırakıldı. k"k . d tet ı etmış ve avanm rüyeti-
ta Darülfünun merkez binasın- Tazminat davası İıin birinci hukuk mahkemesi-
da Paradiyabetler üzerine bir Beyog"lunda tı"yatro sokag· ın nin salahiyeti dahilinde oldug·u 
konferans verilecektir. -da "Resafe,, aPa.rtnnanında fa- na karar vem·.şitir. 

IBeş hasta var!I aliyette bulunan Mercan Altun- muhakeme tekrar birinci hu 
. _ , ya ııçetesinin derdesti esnasında , kukta rüyet olunacaktır, 

Bir :nüddettenberi Ankarada 
bulı.ınan Müskirat inhisan umu 
mi müdürü Asım B. in bugün 
Ankaradan döneceği söylenil
mektedir. 

Aydın mebusu Mazhar B. 
Rusyadaki sıhhi baytari hu

dut ve Boğazlar kongresinde hü 
kumetimizi temsil eden Aydın 
meb'usu Mazhar B. dün akşam 
Ank;raya hareket etmiştir. 

Atletlerimiz dün sabah 
Atinaya hareket ettiler 
Galatasaray klübü ademi iştirak hak
kındaki tebliğine rağmen Atinaya 

giden 4 atletinin kaydını terkin etti 
Atlet ve tenisçilerden mürekkep lup, karu hillfrna kaffleıre iltihak C\ 

sporcu kafilemiz dün saat onda hare- mi' olan (Enia, Haydar, Naili, Ne
ket eden "Stella Ditalya., vapuru ile jat) Beylerin klilbilmil.sle allkalar, 
Atinaya gitmişlerdir. b•Jgiinden itibaren keıilmittlr. 

Sporcu kafilemize Atletizm fede- Yapılan bütün bu tedabiri mlnia 
rasyonu reisi Bürhanettin Bey riya- akibeti meçhul ve ııpor ıerefiınisi ha 
set etmektedir. Atletizm fede~asyonu Jeldar edebilecek bu ıeyahati akiuı 
azasından Edıp Beyle antrcnor Her kılmak gayesile idi. Mmtaka ve ala· 
Abraham sporculara refakat ettiği gi kadar klUplerin mümanaatlerine rağ
bi tenis federasyonu reisi Server B. men seyahate çıkını; olan kafilenin, 
de teni•çi kafilesinin reisi ve ayni za muvaffakıyetleri en ziyada ümit edi
manda ihtiyat oyuncu sıfatile seya- len Semih, Mehmet Ali, Besim gibi 
hatc iştirak etmiştir. üç atletten mahnımlyet esasen fena 

Gençl~rimiz yarın ~aba~ Pirey.e geraltte müsabakalara igtirak edecek 
muvasalat edecek, aynı gunde Ati· 1 T "" k ı. · · · · • f d"" o an ur e ıpını ıyıce za a uçar 
nada bulunacaktır. Bu takdirde 5 teş •d • · ~ "t"b ala kl""b" ... ec.egını na.zan ı ı arc n u .,.. 
rinievvelde başlıyacak olan atletik müz, bu aabah kafileye i§tirak etmo
müsabakalar için arada bir günlük · bul ·· ti t" b ı.. •• _ A 

m.ış unan uç a c ıne u a-ru-u ~ 

bir istirahat müddeti kalmış demek- tinaya hareket ebnelerini teblig e. 

tir. miştir. Klübilmüzü bu milıtacel ve 
Tenis kafilemiz Suat, Sedat, Şirın son kararına sevkeden yeg&.ne sebep. 

Beylerden müte§ekkil bulunmakta- Türk ekipinin kuvvetli elemanların· 

dır. dan mahrum edilmemesinden ibare1 
Her üç nıüsabık ayrı ayrı Singl mil bulunduğu efkirı umumiyeye arzolu 

sabakalara iştirak edeceklerdir. Dabl nur. 
müsabakalarda Türkiyeyi Sedat -
Şirin çifti temsil edecektir. F enerbahçe - İatanbul mubteliti 

Sporcularımız lacivert ceket, gri maçı 

pantalon ve lacivert bereden müte- T. 1. C. 1. fıtanbul aııntaka11 ri-
ıekkil yeknasak bir kıyafet giymit- yaıetinclen: 
!erdi 

Gençlerimize muvaffakıyet temen
ni t:deriz 

Galatasaray klübünün 
bir taYzihi 

Galatasaray spor klübünden: Ta
mam hazırlanılmadan i9tirak edilmek 
istenen Balkan oyunları hakkında ts 
tanbul mmtakasınm makul kararına 

tevfikan Galatasaray Klübü kendi at 
Jetlerinin mezkür müsabakalara i§ti 
rak etmemeleri hususunda lazım ge
len tedabiri ittihaz etmiş ve mmtaka 
nın kararına inzimam eden lrlübü
müz mukarreratını nazan itibara aJ · 
mıyarak seyahate iştirak edeceklerin 
tecziye edileceklerini bildirmişti. Se
çilmiş atletlerden Semih. Mehmet A
li ve Besim Beyler klübümüzün mu
karreratma riayetle kafileye iştirak 

etmiyerek spor disiplinine ve klüple 
rine karşı olan merbutiyetlerini isbat 
etmişlerdir. Klübümüze mensup o-

Bugün, mmtakamız futbol pmpl
yonu Fenerbahçe Spor Klilbüne ı»
rincilik ve Cilınhuriyet Halk fırkaaı 
tarafından mevzu İstanbul şildi mil
kafatları ve İstanbul Spor ilçüncU ta 

kımına (MİLLİYET) kupası mera· 
simle ita edilecektir. Bu münasebetle 
mükafatların mahalli itası olan Tak
sim stadyomunda bcrveçhi ati maçlar 
yapılacaktır: 

Saat 14,30 da İstanbul tekailtleri-
Galatasaray tekaütleri. 

Saat 15,45 te Merasim. 
Saat 16 da İstanbul muhteliti-

Fenerbahçe. 
Kapılar saat 13,30 da açılacaktır. 

Fiatler: 
Balkon ön sıra 300 
Balkon ve pist 200 

Tribün herkes~ bila tefrik 100 
Dühuliye 50 
Dühuliye (asker. talebe, ve klüJ 

mensupları) 25 
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Cemt·y....: Akvam hey'eti u- zi müdafaa etmi,.tir ki, bizce tirakile akdedilen imperatorluk 3TEŞRİNİEVVEL1930 D lb d l h b 

'"' " t arU e ayiin i k oyunu urpten sonra OIJ'uva ıumiyesinin hafta arasındaki dikkate şayan bir mesele ol- konferaı_ısı, ngiltere~in dahili iDAREHANE _ Ankara caddeıi 
ıesaiııi k-0ınisyonlarm faa!iye- mak lbrmdır. Diter taraftan mese!e~nden ibarettır. ~~k~t No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, Is. aleminin aldığı şekli acı bir gülünçlükle 
ine inhisar etmiş.tir. Bu ko- e~ıılliy:tlerin lrokuk1;1 hakkında İng~1Z _ı.mp_eratorlu~~ .. gıbı cı- anbul. tasvir eden bir eserdir .. 
ıisyon faaliyet1er.inin bazıları- kı ahkamı daha gent§ manada hanşUmill bır teşkkülun azası Telefon numaralan: 

ok dikkate şayandır. Avrupa telakki eden devletler Alman- arasındaki müzakereler harici lıtanbul 3911, 3912, 3913 Darülbedayi tam zamanında yeni büyük bir deği§iklik ve zevkle oyna· 
:irliği projes'lıni tetkik etmek- ya ve Macaristandır. politik~ nok;tai n~zar~~dan_ d_a mevsim oyunlarına bqladı. ilk oyun dılar. 
= olan k-0roisyon, riyasetine İngiltere bu müzakerelerde ehemmıy,~tlıdlr. Çilnku b~ ıçtı- ABONE ÜCRETLERi "Marcel Pangol,, un iki senedenberi Darülbedayiin bu ilk temsili, mev· 
.fösyö Briand'ı, k8:tipliğine d~ bitaraf kalmıştır. Ne bir tarafı mada v~r,ılecek. ~ararl~r,: ımpe- a Türkiye için. Hariç için Pariste mütemadiyen oynanan ve 
'.emiyeti Akvam kitibi umumı ne de diğer tarafı iltizam eyle- ~atorlu~un. dahıl~ teş~latına ve 3 aylığı 400 kuruş 800 kurug çok rağbet gören "Topaze., atlı ese-
' Sic Erle Drummond'u intihap miştir. İngilz murahhası, ı~_tısadı sıyasetme aıt ~e ol~~· 6 .. 750 .. 1400 .. rinin tercümesi idi. Evvelki akşam 
tmiştir. Drummond'un katipli hükfunetin bu mesele hakkında d~yayı alakadar etmesı tabıı- 12 .. 1400 " 2700 " 1. Galip ve H. Rasim Beylerin bu 
e intiha.bile Avrupa Birliği huııusi bir siyaseti olmadığını dır. tercümesi birinci defa olarak Tepe-

zuun intihabı, ve sahneye vaz'ı iti
barile çok ümit verici oldu. lıallab 

sonuna kadar böyle canlı, fakat bi
raz daha sür'atli olarak devam eder. 

1. NECMi 

Sinema ve tiyatrolar: 

Is. B. Darulbedayi . 
temslllerl 

Bugün ~atine 
saat l ~.30 •~· 

ro~A.z 
4 pei'de 

Tercüme eden 
Ier : 1. Galip, 

H Rasim 
Geçen seneki 
gibi salı ak
şamları mual
lim ve tale
belere, çarısm 
ba •kfamları 

üniformalı zabitana ve cumartesi 
akşamları umuma tenzilAt vardır. rojesi büsbütün Cemiyeti Ak- beyan etmiştir. Yani bu mese- Ruznameden anlıyoruz ki beş Gelen evrak geri verilmez batı tiyatrosunda sahneye kondu. 

am sistemin• mal ediliyor, lede İngiliz siyaseti, siyasetlliz- altı hafta kadar sürecek olan Müddeti geçen nüshalar 10 kuruı Topaz, cihan harbinden sonra Yeni neşriyat Raşit Riza ve arkadaşlar, 
:enevre teşkilatı içine karışı- lik şeklinde tebellür etmekte- bu içtima devresinde müzakere tur. Gazete ve matbaaya ait itler Franıada yüksek burjuva sınıfının R Bu akşam Üsküdar HALE tiyat• 
or. Komisyon gelecek Kanu- dir. edilecek meseleler üç kısma ay için müdiriyete müracaat edilir. aldığı meddi istikameti acı acı gös- efikspor roıundı BiR DONANMA GECESi 
usaniye kadlır hl.ç bir şey yap '* * * rılıyor: 1 - İmperatorluğun Gazetemiz ilanların mes'uHyetini teren bir eserdir. Eserin esas şahsı Maliye Vekili Saraçoğlu Şük vodvil 

3 
perde. 

uyacaktır. Meclisin de içtima- Cenevrede Fransa ile İtalya muhtelif azaları arasındaki mü- kabul etmez. "Topaze,, adını taşıyan zavallı bir rü Beyefendinin spor işlerimiz ___ _ 
ıa tesadüf eden Kanunusanide arasındaki bahri tahdidi tesli- tekabil münasebat. 2 - İmpe- Bugünkü hava muallimdir. Mektebinin içinde dün- hakkındaki mühim beyanatı, Millet tiyatrosunda 
er devletten iki azanın iştira- hat müzakerelerinin inkitaı bu ratorlug"un harici siyaseti ve yadan bihaber, kitapların namus, Avrupa haberleri v. s. münderi-

1 Bu akşam NAŞIT ve ŞEVK Bey ile bir i"+ö"'a daha akdedil6- iki devlet münasebatını tekrar müdafaası. 3 - İktısadi mese- Dün hararet en çok 23 en aı fazilet, ahlak telkinlerine inanmış catla renkli olarak çıktı. AN 
Y""-" iki oyun birden ARŞIN MALAL 

ektir. Binaenaleyh proje uzun gerginleştireceğe benziyor. Ma leler. 17 derece idi. Bu gün hava kopalı o~arak, .yaşay~n bu ~~nç hocacı~ ZAYi _ Kadıkö' Erkek Orta tar hey'etl, varyete. 
ir uykuya yattı demektir. lQmdur ki, geçen Londra bahri İngiliz imperatorluğunun teş olacak .iizgftr mütehavvil esecektir. bırden bıre bır tesadufle dalaverecı Moktebi son sınıfından aldııı;ım vesi-
Cemiyeti Akvamın diğer şa- tahdidi . tes_lihat kongresind~ kilatı, yeni siyaset aleminin en bir iş adamının eline dütüyor. Bu ka ile nüfus tezkeremi zayi ettim. 
anı dik.kat faııliyet1erindenbiri Fransa ıle Italya, aralarındakı büyük muammasıdır. Bu teşki- - adamın metresinin güzelliğine ve Yenisini çikaracığımdan hükmü yok· 
e hafta arası La Heye mahke- ihtilafı telif edememişlerdi. O !atın mahiyetini anlryan yok- rarlaştıramamıştır. Verilen bir cilvesine yakalanarak, kü~ük meb- tur. MezkQr mektep talebesinden 

Kadıköy Süreyya Sineması 

(Demonya) 
1esi azalarının intihabıdır. 15 zamandan beri, bilhassa İngilte tur. Loit Cerç ta bir münasebet karar var: Kararsız vaziyette !ağlar mukabilinde adını veren ve 254 nurnerolu Zul&I 
zadan mürekkep olan bu hey- renin de _Y~~dımı ile zaman .z~- le bunun kuvveti müphemiye- Alman Meclisinin huzuruna çık için için vicdan azabile ümitsiz se\·· ----------------------------
t intihap edilmiştir. İsimler! m.~n hır_ ıt~laf, aranmakta _ı~ı tinde olduğunu söylemişti. Do- mak ve mukadderatını talihe gi duyguları i~.inde çırpınan buza- Biltün Istanbul halkının bahsettiıJI bir film 

Sesli ve sözlü flim 

e mensup oldukları devletler- Boyle bır ~-tılafa varmak ıçın minyonların ana vatanlarına kar bırakmak. vallı adanun hayatı kadar feci bir şey i ş E f K A T 
e şunlardır: son teşebb~s Cenev~ede ya~ıl- şı ve her birini yekdiğerie karşı Bir kaç gün evvel intihabat- yoktur. 
Al mir (İ a) Ada i mıştı. İ1:t13:f ta malıımdur: I~al alacağı vaziyet programsız, vu- ltan muzaffer olarak çıkan Fakat, eserin müellifi derin bir (Henry Batıille) in bir şaheserinden muktebes ve j~;AN TOULOUT 

ta a sp~Y ' İ ç ya balın mşaatta Fransa ıle k k 1 b. 1 . oan'at görütüyle bu fecaati eğlen- ! ve ;\im. Jl•:FFERSON COHN tarafından kemı\l muvaffakıyetle teı,,s!l Japoya) Anzılotı ( talya) .~ . . F . b uatın cereyanına a mış ır milli sosyalıst fırkasının koa-
• .. ) V E musavat ıstıyor. ransa ıse ll keyfiyetf . . b h celi ve güldtirücü bir ıekle sokmuş- edilen tamını cn Fransızca sözlü ve şarkılı film: 

:ustamente (Kubalı ' sn y müsavatı kabul etmiyor. İta!- . " ı~. . Esyona gırmesı mevzu~ a ~ tur. Eserin mümtazlığı da hessatan o PE RA sinemasının vasi salo-
nga (Felemenk), Fromaglot, ya müsavatın kabulünü bir mil Hancı sıyasete gelınce; harp idi. Fakat memlekette bır nevı bu çeviriıten ileri geliyor. Zengin 
Fransız)! Guerrero . ~Salva- 1i haysiyet meselesi yapmıştır. ten evvel. tamami_l~ Londr~ ta~ faşistlik kurma~ istiyen bu fır iş adamı elinde oyuncak olmuı fa- nunu hıncahınç doldur-
or), Cecıl Hurırt (İıı:g.ılız) Kel Öyle anlaşılıyor ki, Cenevre rafı~dan 1dare 'edılırke~ şım?ı ka lider.i Hitler ın son beyana- zilet adamını gösterip okuyanı ve- maktadır . 
>g (Amerika), Rolin Jacue- de Fransızlar göz boyayıcı bir J d~:nınyonlar_ın _d3:. __ hafıf tertıp tı karşısında bu fırkanın hüku- yı: ıeyredeni ağlatmak istiyen eser
~yus (l~elçika) ' Rostıvorows- teklif yapmışlardır. Lozan kon muda~alelerı goruluyor. Fakat . mete iştiraki mevzuu bahsola- leı- çoktur. Lô.k.in b:ıı mücadeleyi, 
1 

(Lehli), &ı) ~ıru:g (Alınan) ferdasında katibi umumilik va- ! b~. :udah_alelerın daha uzun maz. hitlerin bu beyanatı La- her sahneainde acı bir yürek burkul
~ang (Çin rrutıa (Kolom- zifesini ifa ettiği için bize ya-· mu et ~uessır 0~n:ası b_ekl~- yipzigte cereyan etmekte olan masını, tatmin e<lilmiyen bir teces-

. ~s~ ',.. , ',if. '.;:L ... . . • ... 

ilaveten: Halihazır sözlü dUnya havıdiıleri ve FELIX BAHRlYELI 
KEDi eğlenceli sesli canlı resim 

~ Negl~sco (Romany~). banor olmıyan Fransız murah- ı ne7~ ondra, '.~rıh~ vazıyet.ı, bir hiyaneti vataniy'e davası mü süs ve bol gülünç 'manzara ile can- ,....,,....,,....,....,,....,,....,,....,.... ..................... ...,. 
u ?ey ot, 

1931 
sene8;1 Kanu- hası Massigli, iki devlet d-0nan ~a . atı ve tecru~esı ~o~ayı~ı- nasebetile yapmıştır. Fa~st fır landmnak, bu eserin bususiyetini CX::C ""''-''-''-''-''-'...,.....,....,....,...,...J 

usanıslnden itibaren ıııe baş- malarının adet itibarile müsavi e va~ıyete tamamıle hakımdır. . 1 k tetkil ediyor. ~ EBED• SERSER• (~ 
yacaktrr 1 . . . . İngilız diplomasisi bütün ecne- kasına mensup o an ve anunu . . J J ( 
· · olmasını fakat tona] ıtıbarıle b. d !eti k""l'h . di _. . esaPıiye karşı sui kast ve ordu- Genç Franıız muharrırı demokra-
Akalliyetler meselesi de Ce- Fram:rz gemilerinin daha bü- bı kevl erde u. a geçır gı gı d "t t · 1. • · teşvı"k cürümlen· ai tarihinin mühim ve bub~anlı dev- · 

i h fta ha .., · L •• • • · o ayca omınyonlara da ge- a ı aa sız ıg.ı - · · · · · LIANE H •lo GÜSTAV FRÖLICH laralından evrey a arası yı:ı ışga• yuk oımalarını teklif etmış. I- ~ bT 1 ':tham edilen üç zabitin muha resının en baılı ıecıyelerım &ah- .... • 
tmiıttir. Akalllyetler meselesi- talyanlar bu teklifi kabul etme çırİe 1 ır. ke ~ , h" f• .

1 
ğ 

1 
ne üzerinde canlı ıahsiyetler ıek· &u mevsimin en büyük ıesli, arlı:ılı ve konu aıı dramı 

in bu defaki eheınmiyıeti dai- IYri§ler. Fransızların diğer bir ktısadi meseleler, şüphesiz _ e_mesıne şa 1~~ı atı ~ h~ rı ~a~ !inde tersime ve insan ruhnınun de- O '-''-''-''-''-'"""...,....,....,....,...,..""",J 
ıa olduğu gibi şu veya bu mem teklifi de şu olmuş: 1956 sene- en ~ühiın v~ ecnebi devle~le~i ~ıtler, b~. ~~ .. emeyı . ır .n .vı rinliklerine nüfuz ederek onu teıkil 
!kette~~ .akalliycrtlere yapılan sine kadar Fransa ile İtalya Ü~ en zıyade alakadar 7tmesı _la- sıya.set kursusu~e ~e".ırmıştı'.. eden asli unsurları taıvire muvaf . - T k • b h ç s • 
ıuameledım §ıikayet değildir. çe karşı iki nisbetinde inşaat' zrm ~elen mesele_ler?ır. İn~ıl~e Şahıt sandalyesınden ırat et~ı- fak olmuıtur. . . .. a s) m a e ) .. 
hemmiyetli bir preruıip mesele yapsınlar. Bu teklif te kabul r~?e ımperat?~lugu ıktısadı bır ği nutukta Almanyanın dahıli· Eser, doğrudan doğruya tercüme i 1 
i mevzuu bahsolmuştur. İhti- edilmeyince müzakerat inkıtaa kul yapmak ı_çın __ kuvv.etl~ bir teşkilatını altüst edecek beya- edilmiştir. Tercüme dili pürüzıüz Bugün hava müsait olduıtu takdirde 
if şu şekilde htllasa edilebilir: uğcamr~. c7reyan_ oldugu şup!'esı~d~r. ~n natta bulunduğu gibi, harice konutma dilidir. Yalnız biraz uzun- V A R Y E T P. P R O O it A M 1 ile 
,kalliyetlerin himayesi hak- . . . . gıltere ımperatorlugu gıbı dun karşı muahedelerin de ilga e- dur. Bu uzunluk oynanııtaki yavat- B Ü y Ü K M A T f N E 
mdaki muahedelerin vazettiği ~Şı~~ı ~~r ık~ m_eınleket g~:;: yanın mühim bir ~ısmını teşkil dilmesini tavsiye etmiştir. Hit- lıkla birleterek dört perdelik oyunu ••• ••• 
hkam, Avrupa sisteminde da- 1e e~ı en ı :~ ~aı naz~rını e~en meml~~etlerın ıktısaden ler intihabattan ,evvel de aşağı dört buçuk aaat sürdürmüttür ki 
ni bir kanun hükmünde mi- ı gosterme ıçın neşrıyat .. y~p dun yanın diger aksamından ay k · 1 · .. 1 d"ğ• çoktur. Fransızca konuımarun sür' 

maktadırlar Fransızlar buyuk lm l d k 1 b" 1 b" yu arı aynı şey en soy e ı ı za 
ir? Yoksa yalnu: muvakkat bir bir müstemİeke devleti' olduk- rr a ~r~. eme o an ?Ye ~r man, bu sözler intiharbat propa- ati ve Fransız sahnelerindeki hare
ıuahede mahiyetinde midir~ . teşebbusun tahakkuku cıhan sı- ' . d·1· d ş· ketlerin çabukluğu aslında bu mah -

d ki f k ok "h. di K !arından Akdenızde, Atlas ok- yasetinin tarihinde mühim bir gandası telakkı e ı ıyor u. ım . la • d ... 
• ra haükmaünr dç , mu , ım r. a ya.sununda ve -Pasifik okyanu merhale telakki edilmek lazım di vaziyet değişmiştir. Hitler zura mab~. ve"'.'ebn."t o dahcagınık üılu· 
un e ıse, sıstem mu- h.b. b 1 . .. .. . f k -. nerek tercumeyı ıraz a ıoa t-

Emlak ve Eytam Bankası 
müdürlüğünden: 

Satılık emlak 

umum 

hede ile mukayyet değildir. ~~'{3- m~mle:e~ s~. ı ıı u h~ dırl ~eclıs~~~;yuk hır. ır ğnm lıde- mak tavsiye edilebilir. Fakat bun-
,kalliy~ muahedeler.ini imza u arın an a se ıyor ar. a .. mperatorluk __ k'!11fera~sının rı ve. u mete gırme e nam: dan zi ade tavıiye edilecek olan ey Esas No. Mevkii ve N3vi Teminat: lira 
den::- devlet'-- s-orulmaksı- yadan daha ı:nuazzam b r devlet muzakere edecegı ıktısadı me- zet bır adam olmuştur. Bu vazı Y t ' 75 Kandilli Vaniköy caddesi ı No. lı ma bubçc bane 500 

""'" ld kl - t çabuk oynamaktır. ın Cemiyeti Akvam Meclisi 0 u ar~ m_anasını azammun seleler arasında en mühimmini yette sözleri daha müessirdir. 94 J leybeliada Yalı caddesi 2 No. lı gazino 700 
ayeyi elde etmek için istediği e?en bu ıdd~a İta.lyanla~~ ~~ha b_u t~~il etmiyor. Güm_rük ta~ Bunun ,içindir ki gerek Alman- Darülbedayi sanatkarları mücer- Bal~da yazılı emlak şeraiti atiye ile müzayedeye konulmuştur. 

zıyade tahrık edıyor Çunkü e f 1 akl kt d' rep olen maberetlerile şahısları çok bi tadilat yapabilir. Dig" er ta- . . · - rı e erme, n ıyata ve ı ısa ı yada, gerek hariçte son nutuk- 1 - Müzayede (kapalı zarf) usuliledir. 
da a I t 1 1 F h h h · ı 1 güzel canlandırdılar. Bizzat "T o -ıftan eğer bu taahhütler mua- sası v . .' aya ı e r~n~a ara- ayatın_ er.sa asına şamı ço' !ar bu··yu"k bir heyecan uyandır- 2 - ihale 20- 10·930 tarihinde Ankarada idare meclisimiz 

da musavat mes les d Ha h tl 1 l d paze., rolünü oynıyan Galip, mektep ededen ibaret ise, imza eden- sı.n. .. .. . e ı 1~: .. _- e. em.m. ıye 1 m. es_e e er _ var ır mıştır. Öyle görünüyor ki Al- huzurunda icra edilecektir. 
Ö k b h t d b k k d b k d- h müdürünü tem•il eden Hazim, iş a-

•re sorulmaksızın karar veri- ru zuru a a a ın en uyu ' ı, unyanm ır 1 tısa ı arp ·· k · kd" ·· 3 - ·ı·alipler teklif zarflarını ve her mlilklin hizasına g·o··stcri-, d 1 F 1 ·· t ·f · d b ı d - b manya, mutare enm a ı gu- damı rolünü yapan Behzat, Beyler 
•mez Akalliyetlere ait her me er er. ransız arın musava arı esın e u un ugu u zaman ·· d b · · d"g" i buh · len teminat akçıısını muhtevi makbuz veya ke[alet mektubunu ~led~ oldu.ıh· gibi, bu mesele- kabul edem. iy'e.cekleri hakkında da verilecek kararların daha bü nun .. en ~rı geçımıe ı ran eııaslı rolleri takdire layık bır suret-

d d 1 ı'.i" .ki lm beyan ettıklerı sebepler hal- yük ehemmiyeti olmak lazım- lı gunle~ı yaşamaktadır. Bu va- te benimsemiılerdi. ve şubelerimizden bir lira mukabilinde alacakları şartname ile 
ede evl e erMı ınlye kay2. ıdş- yan milli haysiyetini daha ziya dır ziyetten memlek·eti ancak bü- Emin Beliğ, Hüseyin Kemal, A- birlikte ihale gününden evvel An-karada umum miidiirliiğiimüze 
ır ır: - e e et..,rın e . · .. . . · · . · d r r l 
kalliyet olan devletler,Z-ken d~ r.encıdeye yardımdan başka * * * yuk .bır ~ıder_ ku~~a~.abil~r. '_I'arıh tıf Beyler ikinci tolleri pek güzel gön erme 1( ır er. 
i millettaşları akalli.yet şeklin bır ışe yaramıyor. Almanyada intihabatın do- te bır mılletın bu~uk bır lıdere, baıa çıkardılar. Mektep mtidürünün 4 - İhale bedeli ilki pr_şin ve mütebaki yedisi yedi sene zar-
e ' başka memleketlerde yaşı- * * * ğurduğu karışıklık devam edi- Alı:_nanyanın. b~gün muhtaç ol- kızını Neyyire Neyynr, iı adamının tında ihale tarihlerine miisadi! zamanl3rda istHa edilmek üzre se· 
an devletler birinci zümrenin Çarşamba günü Londrada yor. Vasat fırkaların koalisyo- dugu kadar ıhtıyacı olduğu na- metresini de Bedia Hanunlar muvaf- k!z taksitte tediye olunacaktır. 
vukatlr.ğını bermutat Fransa imperatorluk konferansı toplan nu olan hükumet, henüz hangi dir görülmüştür. fakıyetle ifa ettiler. Şaziye ve Halide Bu hususta daha fazla tafsilaf :ı.lmak isteyenlc-rin şubelerimize 
a mı tır. Yunanistan da bu te 1 dı. İn ·uz dominyonlarının iş- fırkalara istinat edeceğini ka- A. Hanımlar müteaddit küçük rolleri müracaat eylemeleri 

'M il bA 85 eserin bir krs. mını_, blı-. parçasını · ~amil Bey gibi ... Hatta vcı hat ı tanıttı. ur, bir ayna da~a kı- kip etti. Şöhretin arttı, ismin bir Bethofen çıkar. Herkes bu 
' İ iyte,, in ede l romanı: anlar. Bu, sıze kıfayet etmeız. ta... ,rıyorum'. _İnsanın ezeli zafla- .. etrafında velveleler koptu. Ben isismleri telaffuz ederken hür-

Ti 

Anlamazlarsa · tabii anlamaz- - Söyle! J rından hırı de yakınlarına kar- bumiskin, derhal değiştim. Ga- metle titrer ve iğilir. Rica e-
lar aniıyama;lar ki! olur ... Hal - Darılma ... Hatta ıbenim şr olan istihfaflarıdır. Nevres yet ciddi oluverdim; Evet, bi- derim, kaçta kaçı Verdi'yi, 
buki halik san'a~karı sever, hür gilbi... Vacit; büyük, meşhur, değerli zim birader, yazar, doğrusu! Vagner'i, Bethofen'i anlar, de
met eder.' Onun kendi haıkkın- Nevres Vaci.t, ihazin birgülüş bir edip. Fakat benim karde- - Bir yazını mı okumuştum? Ha- mi yorum, ne yapmıştır, ne e-
daki bu insafsız 'hukmünü kara le 'bakıyordu: şim, küçük kardeşim .. Şu be- yır! Bir kitabını mı görmüş- seri vardır?.Kimdir, nedir?. Bi-

l
i rını bilmez, hürmetle önü~de e - Hatta Rasiıh g~bi... beğini elinden aldığım zaman tüm?. Hayır! Bana, yol hediye- lir mi?. 
ğilir. Hissedeoeık olsa bile hoş - İşte bunda hata ettin!. J ağlryan küçük Nevres!. . Balı- si diye verdiğin, Avrupaya ka- - Evet .. 
görür hatta mahçup ıbile olur. Hiirrem Hakkı, iki elile ma- 1 çede araba oyunu, köşe kapma dar gönderdiğin kitapların ço- - İki satırı bir araya geti-

Mahmut Yesari Sizler'.hakiki kşymet ve kuvve - sanın ken~rmı tutmuş, başını ; ca. oynadı~ımrz Nevres değil ğu .açılmam~ş, bir ~apr~~ına rememiş edip taslak1an var 
tinizi bilmiyorsunuz! Halk, 'be- salltyordu' J mı . Hanı şu, hesap dersle- - el silrülmemış, oldugu gıbı du- dır, Şekispir, Rasin, Komey, 

- Açık konuşuyoruz, söyli- Nevres Vacit, gözlerini açtı, ni tanıyor demek ki bütıtin eser - Bunda hata ettin! Senin 1 tinden dönmemesi için imti- ruyor .. Böyle iken senin şöh- derler, bir daha demezler. Av-
·eyim. Sana olan vadime rağ- gözbebekleri donuk donuk .par- lerimi ok~mış! tek satırını kaçırmamış biri

1 
han tatillerinde kendi dersimi retiai kalben, vicdanen tebcil rupada o kadar dolaştım. Mu· 

nen, talihimi herçibadabat de- hyordu: Hürrem Hal.<Jkı, ellerini biri- varsa, o da Rasihtir. bırakıp zorla çalıştırdığım edenlerden biri de benim. Kar- lenruju sor, sana haftalık, ay· 
emeği düşünmedim sanma.·· - Aynaları sen kır ... Bana birine vuruyordu : Nevres Vacit, inanmıya i- Nevres! Daha şu .. Daha bu .. deııim olduğun, bu ıterefe dola Irk, senelik numaralarını söy-

<'akat koıi~um ! da, beni anlat... - Kat'iyyen ! Belki ha~kın nanmıya bakıyordu: Sen yazıyordun, ben geziyor- yısile ben de iştirak ediyorum, liyeyim. Komedi Fransez re· 
- Belmaan mı? - Yalnız sen, değil, bütün bir Bcısmı, ,o da tamamını değil, - Ciddi mi söylüyorsunr. dum. Yavaş yavaş ismin gaze- diye mi?. Hayır! Bir gün inkar pertuvarından bir tek isim hatr 
- Şüphesiz ... Aile havasına san'a1!karlar öyledir. Kendi kry ancalk bir kaçını okumuş, !fildn - Evet .. Seni •halalara çı- telere geçmeğe, sıraya girme- edilemiyen bir kuvvet gördüm. rrmda kalmamıştır. Fakat sı· 

ılışmamış bir adamın becerik- metlerini, lhaıkiki ıkuvvetleriıri ekseriyeti, bir tekini !bile oku- karan, yahut yerden yere vu- ğe başladın. Ben, oralı olmu- Bu kadarı asıleız, esassız ola- rası düştü mü, kendimde far
azliğini ve sabırsızlığım dü- kat'iyyen bilmezler. Kıymet mamıştır; isimlerini bile bil- ran münakkitlerin yok mu, on- yordum. Kendi kendime ve et- maz; demek ki bir şey var.! de- kında olmıyı:ırak, Rasin, (Cor 
ün! Birdenbire iklim deği~i- halkıkmda'ki ölçtileriniz, halkın mez. Hürmet ettiği, ismi önün- lardan biri, bir teki, senin e- rafa: Ha! Çok iyi, Ç<>k iyi! di- dim. Ve bütün halk gibi senin neille) derim, bir daha da de- -
en seyyahlara benziyor, in- ölçülerinden blis'bütilıı başlkıa, de takdirle eğildiği san'atkarm serlerini, oğlun kadar dikkat- yordum. B(r gün, bir kaç da- hayranların, takdirkarlarm sı- mem . 
. an... büsb?tün ay~ı:ııdır. Cemiyete Ille yaptığından, ne yazdığından le ve alaka ile okumamış ve tah kikamı feda edipte senin l;>ir ya rasına geçtim. Nevres Vacit, gayriihtiyari 

Nevres Vacit'in başı göğsü- bir dırsek ~ırışWz, bir burun haberi yaıotur!.. lil etmemişlerdir. zmı okumadım. Bizim, Nev- Nevres Vacit, vakit vakit güldü: 
ıe düşmü~tü; dinliyor mu, dü- ktvırrşmrz, hır h<;"111urdanı~rnı;ı: Nevres Va.oit, göğüs geçirdi: - Okumamışlardır, anla- res, değil mi?. Ben, senin kar- gözlerini kırpıyor, yorgun - Teşbihte ı: hat~ olmaz. 
ünüyor mu? Belli değildi. Hür vardır. Hem t2kdır beklersınlz, - Belırna gibi ... Foeı1lıunde gi dım. Fakat tahlil etmemişleri deşin, en yaknn ikııın aldırını- yorgun nefes alıyordu: - O, ayrı bahis .. Işte ben 

·em Hakkı, kardeşine dikkat h~m is5ih~af edersiniz. ~serleri b!.. • • anlryamadım. yordum, 1nanmıyordum, ehem - Garip şey!. senin ismin, şöhretin önünde 
tti, yüreği sızlıyordu: nız begenılinıe, gfrlenııniz; ~u - Hatd. Rahşan gibi. .. Hat - Gene hataya kapılma .. miyet vermiyordum. Fakat gün - Hiç garip bulma .. Mese- böyle iğildim, böyle mağlup ol-
- Gelelim sana, Nevres.·· kadar anlarlar! Evet, herkes bır ti Fazilet Hanım li::İbİ. •• Hatta. Seni ve eserlerini bana oğlun, !er günleri, seneler seneleri ta Ul. bir Verdi çıkar, bir Vagner, dum. 
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İfaftan~~· filmleri =ı 
lıtcvsim ilerledikce sinemalar 
gösterilen filimİerin çeşidi 
·~trıckte ve kıymetleri art

. tadıı Bu hafta esasen mev
ııı başmdanberi açık olan üç 
'llıadan · 
~lhaınrada 
Maruf Alman artisti Villy 

nç Ve Lilyan Harvey tarafla
"dan oynanmT• olan şarkılı ve 
ııu .,, 

Aşk Valsi 
l&ıııindeki filim vardır. Bu fl
~Ytneti itibarile bu sene pi
Ya çıkarılan filimlerin hep

dcn yüks,·ktir. Sesi güzel, fo
gUzel, sahne tertibatı güzel-

~ilitnin mevzuu şöyle hüliisa 
iebilir: 
~engin bir otomobil fabrikala 
,ıaJıibinin oğlu Boby bir gün 
'da otomobille gezerken kaza 
Ugramrş bir otomobile yar

Cder. Bu ikinci otomobilde 
.•nan Arşidok Ferdinand ken 
ııı· ı iş adanır olarak yanına 
· O sırada annesinden bir tel 

a~ alan Arşiduk Ferdinand i-
11rlikte Brem şehrine gelir o-
1an d . . .. a annesının arzusu uze-

&enei devriyesini tebrik için 
aııdüşes Evayr ziyarete gider. 
2iıraretten maksat iki genci 
lamak olduğu tesadüfen 

teııen Ar~iduk kendi yerine 
\')'i büyük uniforma giydire 
gönderir. Prens Eva Arşi

·2annile Boby ile görüştükle
~ttıan onunla alay eder ve ni 
lanma merasiminde biribiri
~tt etmeğe karar verirler. La
dans ederken biribirine o ka 
?sınırlar ki Prenses ret et

ı isede Boby ret eder. Bila-
a gcten hakiki Arşiduk her 
kadar Evayı almak isterse de 
~ by ile evlenir. 

~elek 
il hafta Melek sinemasında 

filimi tilrkçeye 

• 

Şefkat fllmlnae jean Toulout . .. 
ve uzun bir kısmının renkleri ve Bonny ismindeki kız Skidi ça- lep ediyor ... Bır muddet sonra 
ses ve şarkı ve orkest;'!lsı iti~ari lışmağa teşvik ederken kendi de Skid ga;-etelerde taHiktan so~ra 
le mükemmeldir. terakki ediyor, ve evleniyorlar Bo~~n~ı:. He~ey Hovelle eiv_~-

F ·1· · ( ··) kısmını Nev Zengin bir çiftçi olan Hervey necegını oğrenıyor. Kaybett gı ı ımın revu . k · · am · daha faz 
y orkun en maruf reviiı>ü olan Hovel, Bonnyye aşık oluyor. nın ıymetını 0 z ~n . l 
(z· f 'd) .. ·· t f d ., G' .k "h k Ski la anlıyor ve tamamıle ıçk ye sa 

ıg n revuB~ulh ara ınb ~ ,,. ı d Bı:ttı dçe şdo re•~z· azanf.ldanF 11' - nlıyor. İşinden atılıycır ve açık
oynanmıştır. ı assa u ısım e, ro vay a ıeg ı o ı- kal L tt Miller yeni re-

. dl .... d b' . . l" k ta ıyor. e y 
pek zengın r. . ~-~" ~~vusu~ e ı~n~ı ro .u. t~ - vüsü için bir kerre daha Skide 

Hayat dalgalan Filimin mevzuuna gelince: 1 e 1!or. onny ~ u ~~~~ıs- müracaatı düşünüyor. Fakat da 1!ıııiıe geçirmişlerdir. Bu fi- Skid Johnson asabi tabiatlı- r~ edıyorsa da rev':1 de a sız ima sarhoş olan Skidin çalışmı-
attiııt hayatını bütün felsefe dır. Bir iş aramak üzere müraca bırl kag~ olan.~ylvı~ Marc~nun yacağrnı görünce Bonnyyi tel
&öııterir bir eserdir. Ve A- at eden bir kıza müdürünün yap b.u un ugunu ogrenınce mutees grafla getirtiyor. Sevgilisinin 
:itan Paramunt Şirketinin tığı harekete kızarak işini terk sır oluyor. sefaletine tahammül edemiyor 
tdir. Filimde oyniyanların ile parasız kalıyor. Ve o kıza te- Skid Nev York_ta büyük mu- ve tutacağı saadeti teperek bü
lıcaııı Nancy Carrol isminde sadüf ederek dost oluyorlar, vaffakiyet kazanıyorsa da şaşırı yük mes'uliyeti yükleniyor ve 
l kızdır. Biz onu (üç nikah) gördükleri bir ilan üzerine Let- yor ve kendiniiçkiye vererek Sil kocasını sahneye sürükliyor ve 
'tıde alkışlamıştık. (Hayat tıy Miller namında bi?~inin ida- via ile münasebet tesis ediyor. kusurlarını örterek idare ediyor. 

~aları) filimi sahne tertibatı resindeki tiyatroya gınyorlar. Bonny bunu öğrenince talak ta- Opera 

• 

1 

• 

4şk Valsi ji;rııina n li/yo11 Huryey 

Bu haft'l ·'°)ncra sineması da
ha mevsim bidayetinde hususi 
davetiyelerle tertıp ettiği bir sü 
varede gösterdiği 

Şefkat 

İsmindeki Fransızça sözlü fi
limi geçirecektir. Bu filimi şah
sen Fransız artistleri oynamış
tır. Eu meyanda Jean Toulout 
ve Marcel Chantol sayılabilir. 

Bu filimin mevzuu maruf 
Fransız muharriri Henry Ba
taille tarafından yazılmış olan 
bu isimdeki piyesten alınmış ve 
daha ziyde (Modem) hale ko
nulmuştur. 

Filime piyeste mevcut olmi
yan sahneler de ilave edilmiştir. 
MeseHi musiki karıştırılmıştır. 

Sabık Mad2m Jeferson Cohn 
ve halihazırda Marcell Chantal 
bu filimde çok muvaffak olmuş
tu.·. 

Hey'eti umumiyesile filim 
güzeldir. 

Amerikada 
Erle Von Strohein Amerika

ya döner dönmez Universalde 
oymyacaktır. 

* * * 
Ramon Novarronun gelecek 

İspanyolca sesli filiminde güzel 
Conchita Montenegro oyniya-
caktrr. 

"' * * 
'.Amerikalılar rekliim yapmak 

ta cok mahirdirler. Bir çok pat
ronlar mlisterilerine kahve ve 
sandov;ç dağıtırlar, yerlerini ve
resiye satarlar. Mineapoliste bi
risi de reklam için bir mükem
mı-1 ziyafet vermistir. 

"' • * 
Emil Yanings tatilden iyi isti 

fade etti. Warner Pros Holivu
<la ı;etirmeğe ~ahsıyor. Fakat 
Y;1nings kabul edeceğe benze---

• 

• 

r K. Sinema haberler{] 
Fox ve Waruer Brothers mil 

esseseleri İngilizce imal edilen 
sesli filmlerin diğer lisanlarda 
da çevrlmesine karar vermişler 
dir. 

Geçen sene çevrilen iki ingiliz 
f ce iilmin Fransızca ve İtalyan· 
caları imal edilmektedir. 

Wamer Brothers 6 İtalyanca, 
6 Fransızca ve 6 Almanca filim 

J imal edecektir. 

* * * 
Menjou film ceviriyor. 
Son zamanlarda Metro Gold· 

win Meyerle bir mukavele im
zalıyan Adolph Menjou Joseph 
von Strenbergin idaresi altında 
bir film cevirmektedir. 

Menjou İngilizce cevirdiği 
filnıl-:rin Fransızca, İspanyolca 
ve İtalyancasın: da çevirecektir. 

Edi Polonun fikri 
Berlinden Varşovaya giden 

Edi Polo bu şehirdeki Kino re
vüsünün müdirine halkın sesli 
filmden bıkarak tiyatro ve revü 
!ere rağbet göstereceğini ve bu 
yüzden sesli filmin ölümüne se
bep olacağını söylemiştir. 

Polonezce filmler 
Varşova tiyatrosunun en mü 

him san'atkarlan Polonezce fil
mler çeviımek üzere Paramont
la bir mukavele imzalamişlar. 

Vaziisahne Ardynski {.Dok
torun esrarı) ismindeki filmin 
polonezcesini Paramout hesabı
na çevirmiştir. 

* * • 
Clara Bowun yeni çevirdiği 

"Düğün gecesi,, namındaki fil
mine: !ki şehir elbisesi, iki çay 

Şefkat filminde Marce/le Chantal . elbisesi, bir soire elbisesi, bir 
:\vusturyada ter Keaton bır bahçe~e ~~z7_rıe.~ spor elbisesi, iki gayet sık pija

Sinema mevsimi Hugo Enge
lin "müsrif,, ile başlamıştır. 

* * * 

ken, Buster Keaton bır sumuklu ma ve bir de güzel sabahlık !!
böceğe basmış. Harold da "dik- zımmış. 
kat et ezme, belki Lon Chaney- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• 

dir demiş. ffakı ·d· ç·· k.. k di ı " va yet ı ı. un u en o -
Avusturyada~i küçük ı::ıüt~- C~a-~li~ Ch~?lin. d~ a~ s~~t dukça şişman olduğu halde zaif 

hitler ses tedarık etmek muşkiil le duşunur. Çunkli bır gun ıhtı- bir adamı taklit etmişti. 
olduğu için sessiz filim için pro yar bir kadını halı silkelerken Stüdyonun lokantasında Os
paganda yap.naktadır!ar. Her görmüş ve seslenrni§: "O kadar wald Strauss bir ihtiyar kadının 
halde Chaplinin "şehrin ziyala- hızlı vurma el!ndeki . halı belki elinden çekmediği kalmamış çok 
rı,,ndan çok ümit vardırlar. Lon Chaneydır.,,_ İh~yar kadın geveze olan bu kadın Lon Cha-

L eh ld şu cevabı vermış. Halı Lon ney imiş. 
on aney nası ı Chaneyı·n deg-il benim B' .. t · · b' · L .,, ır gun gaze ecının ın on 

Lon Chaney oynadığı filime Bir günde Metro - Golduvyn. Chaney ile mül!liat yapmak is-
göre yüzünü ve şeklini değiıtir- ~ayerin directörünUn krlığ~ ter. Uşağı evde olmadığını söy
mek hassasına malikti. Onun gırerek bankadan onun yenne !eyice: "Ziyanı yok, efendini
için pek çok hikayeler söylenir. para almıştır. ze söyleyin yarın gazetemde bu 

Bir gün Harold Loyd ile Bus Bu onun için büyük bir mu- günkü mü!O.katı okusun,, der 

-



:\JILLl\ ~;f Cti:\IA : 3 

ismet Paşa kabinesine beyanı itimat edildi Faiz ve kredi vaziyeti 
(Başı 1 inci sahifede) - 1 vazurt ve ahenk tesisi düşünül- ruz: ~yle na:ıu:iyelerle iıtig~ ede- Fethi Bey devamla umumi yolla- da vaziyet alan doktor Şükrü Bey (Başı birinci sahifede) listikrardan evvel bahsettikle' 

vazenesine müstenit tasarrufka- müıtür. cejımıze amelenıa n..ı.n ır•:rn mem- rm ~rt ~en.e evvel de".lete ~t- iı_mi zahı"'; ~icillerine girmİ! biridir. Uklan faiz nisbeti değildir.Belki !vaziyetine müşabih ise bile geıl 
b. . tti Vergilerin Eğer fiatleıin giditi bu tcva- n11n olduiunu anlamak daha doiru ken ıldncı hır kanunla ıdarei huauıl- Sıze daha ıyı anlatayım: Şen konak hiç bir hesaba ve insaf hissine mesele yok Memleketirniziıı ~ 

rane ır sıyase. r. .. .. . A • • olur. yf'Jere verildiğini ıreçenlerde çıkan ü oahibi l!ilkrüBey. Busöz Uı:erine mcc tab · !mı uh ki 
1 

. .. .. . • . . . or 
cslah ve te~amülü ~olunda se- z~nu ıhla! ede~.vergıde tadi- Efendiler! Halk fırka~ınııı bir mu· ç~ncü bir kanunla Nafıa'ya verildiği- liste "Yal Yal Yal,, tarzmda uğul- ı o yan m te. ren?, sa- gurku f~ız_nısbetlenn.ı ç~k ~ 
cıelerdenben sebatkarane devam lat yapmak tabıidir. lem~ı, fırka mutemedı oldutu za.. ıu, dört aene içinde üç defa yol ıiya- tulu bir hayret ve onu takiben haka- raflarm çaldıkları faızlerdır. memelen laznndır. Çunku bızdl 
!den tekayyüdat bütün mes'u- 8 - Veraset ve intikal: Bir marı ıyi ve f"Y•nı i~t l.di. Fakat tinin deiittilini, ııörüldüğüne ıröre ret amiz kahkahalar duyuldu. Dok- Maatteessüf bu feci ve insaf- de para henüz istikrar bulrP'' 
!iyetimiz zamanında vasi tatbi- haddi asgarl tayini ve ev e§ya- Seı:~t fırluı~a seçınce hiç te fllya- m~ht~ aıvekilin daimi bir teki· tor Şükrü B. orada bugünkü hük\1- ııız muamelelerden dolayı kimse değildir. 
k . l . ktır sının istimaııı ve kanunu mede-- ili ıbmat de~~ .ııW..ıız~ .. Bu man· mü!. ~nde bulunduğunu ıöyliyerek metten bahsederken İsmetler ve mu yi mes'ul edemiyoruz. Çünkü Muhterem lidere hatırla'. 
ata zemın o aca · . . • . . bkıalık ırülunç deiil mıdir? Fırb dedı iri: temetler saltanatı dedi. Karşı fırka hilkfune b .b. '. . . . . . 
Milli paramızın kıymetmı ko- nı ıcabable hemahenk krlm- ifleıftne bu kadar tahaiyat karııtırılrr Hilkümet programında verıri ka- buna iftlrak etmiyorum demedi. Da- .. t, u gı ı mu~e~elen mak ıstenm ki faız nisbet 

rumak için yeni hükumet t'C ma;;ıı: muııammemdir. 1a •~t.fikre imk1n kalır mı? nunl~ t~dilnden . bahsederken biliye Vekili bunları söylerken boyu· murakabe ede~ez .. Ne h~umet az veya çok olması birinci 
çok dikkatli ve hassas olacaktır. 9 - Muamele vergisi - Bu- D_iJw bir. propaııanda daha v":": masraf bütçe.~ınde .ne ırıbi tasarruflar na Fe~ Beye hitap ediyor ve bunla- ne d7 ~er hangı bır teşkilat, me recede istikrar ile aiakadar de 

O ani devletinin borçJ.n nun gerek ihracata ve gerek lanır, Manı~. ~ydın ve Balıkeoll'• yapacağını ooylcmıyor. Acaba maı- rı hep sız yapıyorsunuz gibi hep par- selli ıki şahıs arasında - hatta ğildir. Bu nisbet daha ziya 
sm ı el . dahilf mamulata tesiratı malftm de halk kendilifinden delil, ~~ ta- ~ta yapacağı tasarrufu dütündü- ~~ını sallıyordu. Devamla dedi ki: ekseriya senede bile merbut ol- arz ve talep kanununa tabidi~ 

. ~es ~ . . lmn muharrikler halkı kulda ıııbı top mu?_ - Menemende fesler kalıplandı, . • M 
Takatımız harlc.ın<k bir :yi.lk dur. HUkUmet her iki istikamet- lamıtlannıı. Banlarm mevcudiyetle- ı-ethi Bey müteakiben saydığı bu Balılı:esirde tekkeleri süpürdüler Ak- mıyarak -- Y.apılan şıfahı muka emlekette kredi ihtiyacı ni 

:ılduğu sabit olan Osmanlı borç- te esaslı bir fayda teminine rindcu nuıl haberdar olam•mttlar! oebeplerden dolayı hükılmete beyanı hisarda bayrak açtılar. velelere manı olamaz. Bu, her tinde servet ve para çoğaJnıa· 
larında adilane ve kabili tatbik bilhassa çalı~caktır. ! Haydi .Baıvelö?~ haber! ~lmaclığım itinı!'t e~emi!eceiini söylecll Fethi Fethi Beyin ismini büütn ?eyden evvel halkın esaslı bir dıkca faiz nisbetinin öyle yüt 
"an ameli tesviyeye varmak i- Mühim bir nokta far':_ede~. Dahiliye V~.~ ~il Beyın oozlerı hrtı fırka meb'uıları ~unl~ra bayrak yapmaktan korumak ıktıısat ve tasarruf terbiyı;si edin ikiye üçe inmesine ihtimal yıJ, 

. . . . V .1 rde .. .. .. . .. fettitlen bu mubarrlklerı gormediler tarafından alkııl.andı ıstenm. • mele ·ı ı·k d b" 1 d" t 
çin bütün hüsnü nıyetımızı sar- . er~ı e . duşunduğümuz ta mi? Bu hayret olunacak bir ıey ele- Fethi Beyden sonra maliye ve ad- Propagandalara kapılarak mahke- ~ı ~ a a a '.11". ır mese e ır ur. 
(edeceğiz. dılatı zıkrettıkten sonra bir nok, il midir? !iye vekilleri roz alarak Fethi Beye melere düıen vatandaşlar vardır ver- Kred_lılln ~acmını :rrttırmak me Efendiler, Romanyanın fş 

Muhterem efendiler, siyaseti tayı bilhassa tebarüz ettirmek' _ Ben bu mıı1ıArrilderin kimler oldu- cevap verdiler. gi inecektir demek propagandadır fa selesıle alakadar bır meseledir. vaziyetinden bahsederken diğ 
mizin her sahada umumi hadan isteriz: ~nu neler olda~unu ıi~e ~abe~ ve~ 1 Vekillerin nutku -~at. ver~iyi kallunıttır demek bir Bununla beraber hükfimet elin- Balkan memleketlerinin de 
nı zikrettikten sonra şimdi gu·· - Devlet hazineııinin kudret ve yırn: Bu ~ah~er. hu~wne~n bil- Ank 3 (Sail..ah k",...ı).- c~rum~Ur. 31 Mart hid!sesi göz ö- deki her imkandan istifade ede- ha pembe bir vaziyette olmadı 

. hana malı ve ıkbsadı uyaıetidh ld ara, u -,. nunde ıken bir Dahiliye Vekili yastı- k b 1 A ğ • 
nün meseleleri üzerinde müfre- lntızamının halelden masuniyeti halk tabakalarında büyük, derin bir liye vekili Yusuf Kemal B. ğına dayanarak karşıda seyirci kala r~ u yo suz ~u~elelere ma- mr ılave etmiştim. İşte Bulgt 
datlı olarak tedbir ve fikirleri- b3.11ıca hayat esbabmdandır.Bu memnuniyetsizlik tevlit ebnektedlr. kürsüye çıktı: maz. nı olmayı da bır vazıfe saymalı- ristan .. İstikrardan evvel ııı 
mizi arzetmek için müsaade is- sebeple Büyük Millet Meclisi- Bir ~uharrik daha tatradaki ~b - " Fethi B. in maksadım • • • dır. sonra mı meselesi yok. Bund 
teriz: nin yeni bir kanunla tadil olu- ~kkillbtıdt .... k~allyanı lmah~unlbi~ettirlmnki kavrayamadığını borç j.-in hap- Dün gece Anbra ile ıehrimiz ara Ben~enizce bu mevzuda mü- o~ .beş gün evvel Bu!garistarı 

ı ı 1 ı k d nr a u eJ ı b 11 ıçm r ta . . . · ~ -'-•-· lef t l d 1 k "'h" 1 M B ıtanbul ve zmir imanıarı nu~caya. a. ar ~evcu~ kanunla tedbirler almqtır. aı.~ :ade edılmesini mi yoksa un ...... ı te on tellerine ariz olan aa- a ea e ı ece en mu ım mese e ncıye nazın . ilrof'un C 
1 - Başlıca İstanbul ve İz- tayın edılmış mukellefıyetler be Bu tedbirlerin bu derde kat'i deva hıı!ı:umet alacaklaTI için de hap- ka~ık d.olayııile, ~ecliıin müzakere- şudur: Acaba bankala~ halk- yeti Akvamda irat ettiği nut 

mir limanlarında tatbik olunan heınehal istihsal ve tatbik olu- olmadıiı bnaatindeyim. "lnkıllp sin kaldrrılmasmı mı istediği- !erme aıt haberi~ telgraf!• ancak tan aldıkları faiz nisbeti çok elimdedir. Müsaadenizle, si 
ve galat olarak vasi mdnalı bir nacaktır. ~:hli~ed:r. FK~dileri~~-dbulanbdar nin anlaşılmadığını söyledi. i.:~:d::t:~·!: .::ık 0~=';,,~~ ~ksek midir? Yani Türkiycde bu bahse temas eden bir fıkfl 
tabir ile liman inhisarı denilen Mütemadi bir tekAmül ve ta- ı ımabb "~ en e ve anuı aı bu Biz ferdin ferde olan borcun- nakaıaları aynen neıretmek imkanı faız çok pahalı mıdır?. sının tercümesini okuyayım: 

dil t -b· l .1 • .b teıe uıte muvaffak olamazlarsa fır. d dal h"" . '- . kalmad B B 1 ·· · d b" d "'M f '" tahmil ve tahliye şir~tlerinin e a ı o an vergı enn cı a- kad rf liz dır eli 1 an ayı umyet teudıl et- . _ ı. ugüne yetiıtiremediğimiz u mese e uzenn e ıraz ur utavassıt smı m, işçi .. 
. d h h . an sa ınazar ım ,, yor ar. ği A taf il- ki bu işlerdi'! serbest zannedildiği yctın ~. er ~gı bi; tered.düde Cümhuriyetin ebedilqmeoi için meyece z ... ncak halkın ald~- !. atı yarın · nüıhamıza dercede- mak zaruretini hissedivorum. çük esnafın vaziyeti nezaket~ 

r:amanlara nisbetle bir terakki asla musamaha etmıyeceğız. ~ka teıekkül edemezse, inkılibı teh t1;1m.asma musaade edecekmi- cegız. Çünkü son günlerde halka, e- betti. Memleket dahilinde it 
11e tek9mUI temin ettikleri sabit Muhterem efendiler: Her likere dütü~ecek iıe mecliste müraka yız? Hayr cenaati igfal edene H saslı tetkiklere istinat etmiyen halat seviyesi harpten beri g 
tir. şeyden mühim olan mesele Bü- beyı, ~:bubi.:; t;;.'::r ~ı d ğildı.a. kal'Şı vazifemizi yapacagız. ariciyenin tebliği bazı yanlış hüküm ve kanaatlar rülmiyen br dereceye düştü.!{ 

Lı.man hı'zmetlerı·nı· bı"z ser- yük Millet Mecli~inin ida-s·ıne Azımk. da 1 ' .. aht ":"yte. eı-·k "'· Alacakların en kolay bir sil- telk" dil kt d" lü ve e f t f · V• l . . . ·~ r a 1 arımız cum unye çı, 81 ve 
1 

ın e me e ır. sna , asarru ettigı u 
best işler zümresinden değil, ve ır~desı.ne kendı haricinde her milliyetçidir. Bunu iftiharla oöyl• rette a ı_nması yollarını araya- (Baıı birinci sahifede) Mesela: Muhterem Fethi Be tefek parasının tükendiğini g 
amme hizmetlerinden telakki hangı bır tesirin müessir ola- mek iıterim. Halk sıkmbclaclır. Ver- ğız ferdın, dC'Vlete karşı olan dan ziyade en kuvvetli bir sulh yefendi, geçenlerde halka irat rüyor. Şarki Avrupada mikts' 
ediyoruz. Bu sebeple amme hiz- mıyacağma kat'iyyetle inanılma giler halkın tediye kabiliyeti ile mil- borcu efrada karşı olan borcu amili olduğu tesbit edilmiştir. ettiı?;i bir nutuklarında demiŞ,- yüzde 12 ile yüzde 30 arasııı · 
meti cihazını tamamen kurmak sıdır. Bu uğurda elindeki bütün tenui~ defildir. . . mahiyetinde değildir. Bu mülakata iştirak eden ze- !erdir ki: tahavvill eden faizleri ödem'! 
imkanı hasıl oluncaya kadar nls vesaiti kullanmak İcra Vekilleri Ded,ıkoduiflarlab vdakitı ıı_eçirmekb··'--•ten- Sonra Saraç oğlu, Şükrü B. vat iki memleket arasındaki iyi "Memleketimizde bu!'ll, ··n faı"z için borca giriyor,, . 

. . . .., a11 vaz e u ert en uunaı<lır. ıkil .. 1 k. F"k" k 
beten buna en yakrn olan mev- heyetının başlrca vazıfesi ola- Bu bizim vicdan borcumuzdur. Mem- "f ~su~ ge :e :. 1 ır üf~şusu anlaşmağa enufak bir hail teşkil en asağı yüzde onbe~tir. Hic bir Muhterem efendlle, sab 
cut milli teşekkülleri kaldırmı- cağından asla süphe edilmeme- leketimizde mürteci kalmadığını aöy 1 a ~ v. ~n . ı_r soze ~e;ıa~ . e~- edebilecek hiç bir mesele mev- yer<ie para. bu kadar pahalı suiistimal ettim. Tastiatnnaj 
yacağız. lidir. Eğer bu maruzatnnızm !emiyorum. Böyle bir iddia hatırdan med.ıgını, fıkir partisın~n fıkır cut olmadığım ve bilfilds mü- değildir.,. hayet vereceğim. 

Masrafları azaltmak vasıta-- tatbik ve takibini muvafık g~ ıı_eçmez, b~ muZJr insanlara hrfı bir- le~ı duymak içın vakı olan nasebetlerinin gittikçe daha Efendiler, memleketı"mı"zde "'''"''"'"'""'"'"'-'"''""'""'"'" ... '"'"""' 
.. . .. h . . d lıkte tedbır al:ınak, beraber çalııınak intızarm beyhude çrktgvını söy kın d b" _..... r-:=========~ 

!arını iyileştirmek ve çoğaltmak rurs~nız muza eret ve ~tu_na ı- hepimizin en aziz bir vazlfed ola- leyerek muhalif parti çrkma- ya ve ostane ır m ... ııyet ~ faiz nisbeti bazen yüzde on be- -
hedefimizdir. Gitgide kanun ve nızı ızhar buyurmanızı ıstırham caktır. . . tisap etmekte olduğunu ve iki şi buluyor. Bu doğrudur Fa- 1 B 
mukaveleler ahkamı ve imkanı- ederim.,, Yalnız 9unu aöylemeliyim ki, bu d~n ellvvel~krvergl tadılatı~dan devletin işb~ 1;11Ün~sebeti ?ah~ kat hiç bir yerde.para, bu kadar eş 

d h ·ı· d h h f th' B • tk 11kıntılan unutarak bununla uğrat- ?1!9a er ZI' etti .ve Feth. ı bey sıkı ve samımı b r hal f 
ınız a ı ın e, n tım izmetle- e ı eyın nu U mak yanlı, bir harekett'-. Gazı·nın· ıçın sadece tetıkıt edıyor, fa- ı e ı rag pahalı değildir İşte bu yanlrs hasf.a 
n·n· d - h" t" "h d ·• etmeği vazife edindi•klerini tas B"l · . · ··:· 1 e amme ızme 1 cı azı a- ANKARA, 2 (Milliyet) _ ismet Serbest fırka ile beraber olduğunu kat bunun i!Acı bir sırdır ki size tikt "tti"fak · 1 d' B . ı mıyorı;t>.ı, acaba Fethi 
hilı"ne almağa çalışmak takı"p p H · tt"ği · ·· ı · · e ı etmıs er ır. u mil- B f d" b ·· ı · .. • ata z. kabinenin programını oku- ııaa e ı mız soy en. •Y. or, n. e ben ne söyleyemem diyor. (Şiddetli al- da l . fk- • d .k. d eye en ı, u soz en soylerken 
etti. <Tı"mı·z h tt h k ttı" d k M d a-'- da ı Gazi h ve eı e ar esnasın a ı ı ev ·· . "' a r are e r. u tan oonra ecliıi Reioi: e ""~ .! ar°? .. ıun azız."' ıuna kışlar). Bilahare Saracoklu ŞU- 1 ti" . t' h . . 

1 
. muvazene ve tasarruf cephesın-

Memur!arm maaş ve tekaü- - Söz iatiyen var ını? Diye ...... kartı bilyuk hır hurmetslzlik olan krü B B e n sıyase ı arıcıye en zı- d k b h · l F 
diyesi du. Fethi Bey söz istedi ve ıu suali böyle bir harekette bulunmadık. .: arem kanununun mamdaranı arasındaki bu kabil en ~o .. ~. tiyar 0 an ransayı 

•ordu: "Maliye Vekili Bey traktör Beıiktaıta iradı nutuk edenin fır- faidesinl zikir ile istikrarsızlık- temasların iki memleket beynı·n mr gi5z onu~e aldılar?.. Valı:ı:A 
2 - Memurin maasatında te- k . ._ a1~'-- ı F d f k d 

adül kanunu ile tekaÜt kanunu- resminin kaldırılacağını söylemifti. a ııe &.u.~r olmadığı izah edildi. arın ortadan kalktığını anlat- deki münasebatı takviy ~ et:nek ran::a ~ aız ço ucuz ur: 
Başvekil Paııa huna dair bir ıey söy Artık buna ınanmak lizmıdır. tı. Tekaüt kanununu tenkit için en münasip vasıta olduğu Çunkü: 

nu alakadarlarm refah ve hu- lemedi. Bu hususta hükumetin kararı Fırka tq~i için .~ !1z· nin.ce- mahriyetind,eiki sözlere cevap 
kukunu tesri edecek surette te nedir?,, nplannı ıuı telehhümlen men ıçm . . . ve muessir vasrtaninm atiyen Fransad.a tediye mUvazcneııi 
k ··ı · ismet Pata kürsiy- çıkarak 1·ı- neırettirdim. Bu yükoek ırayeyi lrii"· verdı. Fetihı B .. ~n masraflarda dahi istimal edilmesinde de- 929 da·dokuz milyar frankla emmu ettırmeğe çalrı;acagı· z. • eıd •~ ı - gayı dü,ündüğünü söyledi. Bund·- çilk düıürecek dedikodulara ula neşr en tenzı .... t yapı acağı vam olunması lazım geldig" i lehtedir. 

Fakat bu kanunlarda tenziHlt - d lin sonra Fethi B. nutkuna batladı: mey an vermedim ve vermiyeceğim. sua e programnnrzı iyi ta- tespit olunmuştur. 
yapmak temayüllerine asla mu- Fethi Bey - Muhterem arkadq- Hüku~etin yeni programını göz- kıp etmis olsalardı görürlerdi- Hükfimetin., Banque de 
vafakat etmiyeceğiz. !ar, .öze ıı.,ıamadan evvel geçen zap den geçırelm: AdU kmmda icra ve jf ki gayet açrk söylenmiştir Bir R f 

1 
France'm ve diğer bankaların 

icra ve iflas kanunu ta ait bir hatayı tashih ebnek iıte- li.s kanununda ~rçlu!ar için hapiı memleketin tahamm··ı · ed. !- US }e QSU altın mevcudunu 87 milyarı mü 
3 - İcra ve iflas kanununda rim. il inci sahifede maliye vekili- kararının ıade edilenuyeceii yazıl. . u em tecavizdir. Bu rakkam Eefendi 

- niiı beyanatında: "Bu böyle bir ..__ maktadır. Hükiimetin alacııldarı · · yeceğıi kadar ağır borç altında-
DOrr için hapsin kalkması, ı"lam· • na h · k E ıçuı yı"z On! d t "J"t !er, iki sene evvel 68 milyar i-., - yaldir ki asla hakikat olamaz, demit apıa var en erdin alacağından hu- . ar an enzı a yapa- B b h ı• 
sız icra gibi esaslardan geri dön ben de aksini iddia etmedim demi: n~ kaldırmak tam bir hareket değil- cağız, dedi, ve sözüne nihayet u sa a ımanı- di. Demek ki senede yirmi mil 
mek mıitesavver değildir. Bu tim Halbuki ben her va.kit bunun ak dırH. . verdi. Al'kı lar arasında kürsü- l kt• yar artmış . Bu demektir ki Fı-
esaslar haricinde kalan nokta- oini iddia ederim,, apıı cezaıı ırayri medeni bir ha- d · d" tk · t · V-"-' . mıza ae ece lf ransaya hariçten her sene on 

reketse hükumetin kendi alacakları en ın ı. tıs~ çı, cıs.ılı Mus- 6 
larda memleketin ihtiyacına gö- Müteakiben Fethi Bey beyanatına- için tatbik ettiği hapiı cezao d tafa Şeref B. lbir konfrans verir Bugün limanımıza muvasa- milyar frank giriyor. Fransad.a 
re laznn gelen tedbire bittabı· başladı: mı a "b· "dd" bi ı k l bekl R f"I tasarruf suretile bankalarda biri Efendiler, meclisi mutadmdan ev- gayri medeni bir hareket olarak ı.. . gı ı cı ı r ses e onuşara:k; atı enen us ı osundan 
tevessül edeceğiz. ve! içtiınaa davet eden hükiimet ..,. bul ebnek lhımdır. lcra ve lfli.s ı.,... bir muhalif prensip ve bir ikti- Çemanya €>krayna kruvazörü i- ken paranın miktarı ve hududu-

Mübadillerin borçlan tahfif bep olarak geçen hafta kabul ettiği- nununu buhranı ikbaadı nazarı dikka sadi sistem müdafaası dinleye- le Şavuyan ve Neza Mujnik nu hepiniz bilirsiniz. · 
edilecek miz mali kanunu ıröstermi,tl. Bugu··n te alınarak tadili lazımdır c ış._· • • d" d k B" torpitoları bu sabah s~at 8 de MemlekP_tı·mı·zdeki bankalar ırörüyoruz ki sebep yalnız mali ka- Ümit ederim ki yeni adliye vekili ~k;mızı zan d"e l~?~ ~'.. . tr B. .. ,, . . . 

4 - Gerek mübadillerden, ge nun değildir. Hükumet istifa etmi" mahkemelerin istiklalini temin ede- Şl · Yet!1~me ~n 1
'., ıy erek, üyukdereye gelecekler ve ora- mevduat temın etmek ıçın ekse

rek diğer vatandaşlardan borç- kabine izaaından yanya yakın vekil- ctk ve işlerin daha çabuk yürümesini devletçılıik ve lıberahzm hak- da mihmandar Rauf Beyle Rus riya yüzde altı, hatta içlerinden 
!anma sureti le kendilerine arazi !eri tebdil elmİf yeni bir çehre ile nazarı dikkate alacaktır. kında uzun malilınat verdi: dev- sefarethanesi erkanı tarafından bazisı uzun vadeli mevduata 
verilmiş olan küçük çifçilerin gelmiı, itimat talep etmekte bulun- Sabık Adliye Vekili - Efendim !etçilik demeık her şeyi behe- karşıalanacaklardır. Kruvazör yüzde dokuz kadar faiz vermek 
bu sebepten mütevellit borç muttur. mihah~emel~r müıtakil değil mi idi bu mal kendi teskiiatı altında yap- · ı tedir. Halbukı" Fransada bı"r çok 

H · d r d - c etı tavzıh etainler k d ,_ , 1 d • ve torpıto ar saat 10 da Dolma-
yiiklerini tahfif irin tedbirler ·~n;an • mec 11 agılırken itti- . · ma emeı< oma ıgınr anlatU. b h ·· ·· d d · bu"'yu""k bankalar mevduata faı"z 

~ fakla ıtımat al b-k· Feth B Ef d" -'- İ a ce onun e emırliıyecekler-
tekl f etmeyi düşüneceğiz. · ı · . an .u umet ne ıribi · · 1 ey- en ım söz...,.. aöy ktisat Vekilinin cok ilmfbeya- bile vermiyorlar. İşte bo··yıe bı"r 

- te01r erle ıstıfa etmiştir? Daha bir ler11nız: (Devamla) ırazetede gördü- t F...,h. b f" ·k d h dir. Şahtkör ve Komonar isim 
Arazi vergisi huç k 1 .._ . . ·- mili" b" na ı ~• ı ey ır asına a a ı k tt f · · b · ··k k . u ay evve ""' sene ıçın hülriime ırum ı ır provamı okudum. . . b'. d ld İk . . Ii tahtelbahirler de ertesi gun·· mem e e e aııc nıs eti yu se 

5 - Arazi vergisi: Bunda şa ön dahili ve harici ıiyaıetind bi G"'riil·· ki . 1 ıyı ır ers o u. tisat Vekı- olmaz. 
yanı nazar başlıca nokta kııy- tebeddül olmıyacağı ilan edilmiıeikenr bine;ile ueyı~~ 1 yetnıP ımkaeth1:a,a.~- !inden sonra Şükrü Kaya B. limanımıza geleceklerdir. Filo-

- kili . . , ... sme a,a ınesınm . p· d b 1 0 - h Efendiler, biz kendi memle-
met takdirindedir. Kıymet tak ~r? erı ıshfaya sevkeden esbap ne- laJ?I'. etiği mali siyasetin bazı cihet- g~lerek S. F. ya cevaplar ver- nun ıre e u un ugu avadisi ketimizi Fransa ile değil; iktı-
dırini yeni bir usule rapteden lntirah tevlı"t ed lenm yanlı' gördüiü için geri alı- dı. valandır. Filo Pireye buradan d' ah 1. • i . 
tecriibe kanununun bu sene ve- naoıl za t hali ~':.ıbu tebeddüller yor, tadil ediyor. Bunu daha evvel Fethi B. in propagandala- gidecek, Pireden sora da İtal- sa 

1 
va 

1 
ve umumı şera tı 

hükü-trua': d n~--Lnuıtıl r? Bunun yapaaydı çok iyi olurdu rından yapılan tahri:katan in- ya limanlarını ziyret edecekti'r. az çok bize benzi yen memleket-
receği tecrübeleri bütün mem- zımd;;~ ,.zrn anı...,. o unması il- ~~~söylediğimiz zaman büyük hü- tihabat miinasebetile vaki olan !erle mukayese etmeliyiz. 
lekete teşmil edeceğimizi ümit B .h. cunu•r hrtıaında kaldık Nih t h.. . . Gelecek filonun umumi ku- Bendenı"z geçenlerd R 
ediyoruz. u 1 tiyaç cümhuriyetimizin parle kiimet te efkiırı . h aye 0

• sı kayetlerden bası le dedi ki: . · . e oman-
, ~ento hayabna yeni bir fırkanın da- ııeri döndil. umumıye uzurunda İntihabatta vazifeniz kendi mandanı amırıll Şeltuyadır. Ku ya üzennde bu noktai nazardan 
İratsız arsalar. bilhassa ba- !".lkaolınasb'?dabun ileri ırelmiştir. Yeni Vergiler •iırdır, demek propaa•- fi1"'kamm tatbikini bana emni- ma~d'.1111~. siyasi k~miseri de küçük bir tetkik yaparak bir 

taklık, çalılıklar vergı"lerinde ur nın ır k ık ha o- Poş n k d Ç Ok k ı · 
dır. Mu··--L--- ch·~__:y 1• h'"!..ab Tar. • ~yapmak deiildir. Bunu söylemek yet ettiı;.ı kanunları hakim kıl- ı ıs 1 ır. ervomya ray ma a e neşretmiştim. Bu tetkik 

tenzilat teklif edeceg"iz. Or- .......... -··Yet .... - t h r:1 Eh 6 ' k ·· ·· ·· ·· · · N" · · · d !erinin müraka"--·., '•dil ume lf• cdum _:'.,Yetme umunu anlamamak makUr, intir:ıbata bitarafane na ruvazorunun suvarısı ısı- nebcesın e verdiğim hüküm şu 
man, bağ, mevya ağacı yetişti .._. rusae en zaruret em .... ıır. . · k" ş · · "d" 

Ieı:d':" olduğu icin kendiıini ıu11.....,_ Bunu dı" nl a1· • .. . hareket edıyorsa k bu kanun nıs ı, avuruyon torpıtosunun ı ı: 
recek olanlara uzun müddet mu- nu•tır ~.... ye er m ıyenın mabım 1.•. . d di M·· .. . . M"h Ik N Roman • h t 

f. kl"f • · lıir aanclalyesini iıgal ed 1 perver ıgımız en r . unev- suvansı ı a o, eza mujnik ya umumı arp en 
a ıyet te ı etmeyi düşünüycr Bu zaruret yalnız h'"-'-- .. 1 d er ene me1e 1 I b" . . . . - "k" ·· · ı· bil••"-" d d "il Hal uaumet uaerin- e aha ziyade ehemmiyet kesbeder ver o an mC1"11Ur ar ırer makı- torpıtosıınun sıivarısi de Ye11cr Svura ı ı uç mıs 1 yu.uıulj .. 
ruz. meu···tür~g nl k fırlraah"'-'--mda da •öriiJ.. ~u orta oöz söylemek zamanı ..... : ne farz etmek kabilmidir? Ba- kimoftur. Kendisine çok zengin arazi ve 

Mueakkafat vergisi tahfif • · u an uaumet pz tel · tir Sö ·· ı; .-.-
edilecek de okuduk. (Güriiltül ) e erın- :A:.n· 2 "?Y yenlerin bu sözlerin husus bunlarda rey sahibi bu- Bugün cuma olduğu için fi- ~ü~us ilha~ e~lmiş. . aPrasmı 

6 M Galiba hoıuııu.za ır;:.,•di ar•--.ı-- •ün--•u~umı1• yedde ya5~acağı. t?!rl d.ü lunuyorlar. Ne ~arip tecelli- Jo kumandanı valiyı· yarın saat ıstıkrar ettırrnış .. 
- usakkafat vergi.si: U- 1 1 So .. --r • •neıen azım ır ıya1etinizin b k-'" 

mumi ve hususi tadilat şartları- .h,';;.,.. ~W~~ flena.propagan- çok ifliıılara sebep.oldluğunu ıakl: d;rkif. dlııima ~a ."ırlı"ı a~'lan tel- 10 da, kolordu kumandanını da Daha pek yakında hariçten 
h f·fı 1 •tı e ır. zmır ve diğer Yam&z•llU%. g-ra <:r arı ~mstıma e ıt'ham et- 1 O 30 d . d kti galiba 105 milyon dolar ı"stı"'·--

n.ı a ı eştirmek için teklifatta yer erde vukua gelen t--ı.·· 1 . F th" B .1 F h" b d k . • a zıyaret e ece r. ıu"" 
b 1 kıyme•'nı· du·· u·· lr . • """'"' crın .. e ı ey. bundan ıonra traktör t• u. et ı ev emo rası der- . etmiş.. İşte bütün bunlara re"'"-
. u. unacağız. Yeni kagir in"'••t u f rme ıçın bazı sarL-- ruıumu il · ğ k ,._ ı V al k d 3 k 6 -..,.- !ar tarafınd tezalı.. '"'9 nun ırauna ıreçti ve çift hay sı verme e a=ryor ar. ı uman ana saat te, o men oradaki faiz nisbetleri bil-
ıçın mevcut muafiyetin teşmil Fethi Beyinanyankeoi::'t Y~:ıtı;L: ;:nata vergt ibdaı edilirken traktör Halbuki bunu yapan biziz. Bize lordu kumandam da 3,30 da ia- hassa bankalar cephesinde bi-
ve tevsiine tevessül musam- teıriki meaai ettiğini ";"azmakta alru ~umuııu~~~ırı1k-~".'.'d~ ~İlle neşriyat ıerbestisini fırkalarının ese- dei ziyaret edeceklerdir zim memleketten fazladır. 
memdir. ıur etmediler. • haı.ı:;:d.'i.; .~nın . oylul.~ hım~y.e ri ı;_ibi gösteriyorlar. Halbuki naşiri . . . . · .. 

Belediye resilerile tapu ve in Vali, kaynıakamlann raporlar birini tubna".::terile .. b~ !~ıyatın hın- efkarlan olan gazeteler bize karşı 
1 

Fkılo lımannnızda ıki gun ka- Fethi Beyefendi, bu teeyyil-
tikal harc;laondan esas olarak da Fethinin iımi yankeo"cil 1 ı:; M'"teakiben Ü: "°Y.': ı. en şeni itirafları yaparken Fethi B. aca Ur. datırna rağmerı gene devam et-
kıymet mı·yannın mu""kellef lehi- likte zikredilerek bu pro'....: e-'-'-~ esao u tr-L..d .. 'ıve~n devletçilik ef. Pariate sefir bulunuyorlardı. Biz mişler ve demişler ki: 

kart .-..n.,....... 1 e •nn a ooy edığı eaaom b" ta · t k S be f k J,tanbul lldnc dcuet mıh-.. hi poıtal teklinde mecll k "d ret! tatbik dild"ği · ne uı ır mım yap ı · er st ır aya - "Filvaki ıslahattan evvel 
ne mu m surette tadili mukar- !arma kadar ııirmittir 5

1 ı.e:~ 0~- kira~ .nh. e ı nı anlatarak mtir şüpheli c,haaın girmesi ihtimalini dil hmealnden: 
rer ve kazanç vergisi tatbikatı- nakaf&nın faldelerini ~örü;~en ha':; maye:ı...i::"'vın ~~!c~ ~ebi ser- şünerelc valileri uyanık bulundurma- Milfllı Avunduk zade Mehmet rakkamlar bulunabilir. Çünkü O 

nın ı~lahmda esaslı tedbirler tek maksada hizmet fikrile olduğu b" deYlet ~. ırını, • limanlarda ğa çalıştık. Fırkaya girecek şüpheli Beyı alt 167 yUz alımı, yedi adet zaman Romanyaıun vaziyeti 
lif olunacaktır. türlü anlaıdamıyan bu pro ,.. ı ı imek sermay':"ını huıu~ı. ~damlara kimselerin şahıslarının tesbiti ile bil- iş Bankuı bine senetleri açık •rt· maliyesi ve vaziyeti ikusadiyesi 

Sayım, veraset, intikal, nıuame
Ie verrileri 

7 - Sayım vergisi: Alınan 
cesimle hMılit arasında bir te-

nın eh-.niyeti olamaz ııaıranda- ,!~ği . b.uret:ıu devletçiliğin tecelli dirilmesini istedik. Maksat Fethi Be urma Ue satılaco~ndan talip olanla bugün bizim vaziyeti maliye ve 
.. Efendiler! Baıka b;; nokta .J.L. ecnebi ıu,bir "!keti oarında hük~etin yi su.~ muk~ren~tl~"den .. kurtarmak- nn 9 te• ini• 1 930 b iktısadiyemizin aynıdır,,. 

goae çarpıyor: Amele Halk fırb......., yazılıp boz! 1 ~ orta.k oldugunu, tı. Cumhurıyetçıyız, 13ılriz, diyorlar, ,r vvo perşem e gtl· 
da oldufu zamu i)'f idi, meoel aın- ivin" ele r a~ .fımend~~r m.ııkavele içltrinde öyleleri var ki Cümhuriyet- nü saot 10 da 4 cU Vakıf Hanında Bilmiyorum, bu ifade ile be
tu .. Aıaele Serbeet fırkaya t.:..!0~j dııı: ~ ::~lı~e ka.bılı te_I~ o.lnıa- çilik l~iklikla alakaları yoktur. Meso- menkul kıymetler ve kambiyo ve ni teyit ettiklerinin farkında mı 
e~ -..ı.a.ı DUUİ7~ ... uı.-• .:1' ıunu ? d ,1· tı. e m19al mı ıstı_ı,or- la Beşıkta•ta Serbest forka ocağı açı nukut borsuında huır bulunmılın olmadılar?. Eğer bizim bugünkü 

•• ...,_,.... " " e '· lırkenp f ·· İ ·111 kk B" ıu··zumu ı·ı•n olun~r. ro esor •maı a ı •o yanın u v vaziyetimiıo:, PIRomanyanın o, 

var! 
ETEM lZZET'in 

• 
venı romanı 

Milliyet'te çıkacakht 

Devredilıcelc lbtlra beratı 
Elektrik kuvve! !ndsalyeleriııJ: ! 

tanzimi için ıerdb1t, hakkındaki ıcı' 
için Slaal mUdUrİicıl umumlyeoJll' 
den lstihSll edilmiş olın 111 Tetri'' 
evvel 19!8 tarih vı 698 nuaıaı" 

lbtlra berob hakkında bu kere b•I 
sına ferağ veyahut lcuı •erileceJI' 
den mezlalı lhdrayı ıaıın almak ~ 
yahut lsdcsr etmek arzuıııııda bolf 
nu zevıM lstanbul Yeni postahııı' 
arkasında Atır efendi lrlttllpbaıııf 
caddesinde Tiirklye Hamilin 18-ı' 
numaralannda ktla vekllJ HAi'i~ 
W AL TER ISTOI'. efendiye aıurr 
caat etmeleri ita oluıtur. 

Darlil'aceze müdüriilğttnden: 
Müesseseye senevi iktiza 

13000 kilo patatell.n i te~r!D1 
san! 930 pazar gilnU 1ı:apıl 
zarf usullle münakasası icra el 
lecektlr. Taliplerin yilzde yJ 
buçuk teminat akçelerlle mflıf 
caatları. ~ 

Ecnebi memleketle 
giden tQccar ve 

seyyahlara 

Bank& Kommerçiyala 
Italyana 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahtıı 

çekleri) :-.atar 
Liret, frank, İngi!i~ ıır.111 

veya doları frank olarıı~ 
satılan hu çekler iayesıııl" 
nereye gitsenfa paranızı kt 
mali emniyetle taşır ve her 
zaman isterseniz dı1ny.ıoın 
her tarafında, ~ı>lıirda, otel' 
!erde, vapurlarda, treııter.16 
hu çekleri en küçük te•liy 1' 

çin nakit makamınrh kol:ı· 
ylıkla istimal edebilir3ioiı 
Travellers çekleri Jı:ıkik• 
sahibinden başb kim~eııı 1 

kulnaamayacağı bir şekıiJJ 
tertip ve ihlas ed!lın;~tir . 



.... CUMA 3 l930 

SEYRISEF AIN Umumi Meclis intihabı pazar 
verileceğini aşağıdaki 

sabahı başlıyor. Nerelerde rey 
Merkez A:enıa; Galata köprü 

Ba~ınıla; Beyoğlu 2362 Şube 
acenteli; Slrkeci'de Mühürdar 
lıde bam alandL Teltfon lsL 
27-ıo 

A 

resmı ilanlarda okuyunuz. 
Badema Antalya post.ıları 

. Yapılmıyacaktır. 

1 
Trabzon birinci poscaları

ınız badema İstanbul'dan salı 

günleri saat 18 de ka\ka~ak
lardır. 

5 Teşrinievvel pazar İzmit 
Postası yıpılınıyacaktı 

lzmir sür'at postası 
(Gülcemal) vapuru 6 teşrini 
e'· vel pazartesi l 4,30da Gala
tı rıhtımından kalkarak: Salı 

sabahı lzmlr'e varır ve çar

Şamba 14,30 da lzmir'den kal 
karak perşembe sabahı gelir. 

\" apurda mükemmel bir 
orkestra ve cazhant ruevcuc
tur. 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru 4 teşri

nievvel cumartesi 17 de idare 
rıhtımından kalkarak Gellbolu 
Lapseki Çanaltltale lmroz Bozca 
adayı gidecek ve dör.üşte 

Çanakkale Lapseki Gellboluya 
Uğra yarak: gelecektir. 

6-7. te~rinievvel 1930 er
keklere 8. Teşrinievvel 1930 
kadınlara Tür ki ye S~yri~efain 
idareşl mütekaidin eytaın ve 
eramilin eyltil 930 maaşları 

ba!Ada muharrer günlerde ve
rileceğinden eylül 930 yok-

' lama ilmühaberlerinl yapo.r
mış oldukları halde mezkı1r 
günlerde gelmeleri ilAn olnur. 

SOÇETA ITALYANA 
Oı SBRVıST MARıTTIMI 

rektir. 

Konstan tinopoll 
va ı:>uru 6 T et
rinievvel Pazar
tesi (Napoll Ma
r!ılya ve Ce
nova )ya gide-

Albanla vapuru 8 'feşrini

el"vel Çarşamba (Burgaz, Var
ııa, Köstence, Sullna, Kalas ve 
lbrailc)ye 

Atlantld vapuru 9 Teşrini
evvel Perşembe (Napoli, Mar
stıya ve Cenova) ya gldeceittlr. 

Tafsi!At için Galatada merkez 
rıhtım hanında umumi acante
sine müracaat . Tel: P.eyoğlu 

77 ı · 772 ve ya Beyoğiunda 
Perapala8 altında Natta Nasyo
nal Türklş turist acenalye 
l'elefon Beyoğ!u 8599 ve ya 
l'okatlıyan karşısında beynelmile 
Yııtaklı vagun kumpanyasıua 

1'el: Beyoğlu 2330 ve yahut 
1 tanbulda Eminönilnde lzmir 
sokağında 8 Numarada acente 

Beyazıt (Eminönü) belediye ıubesi intihap encüme- Nlpncı muıtafa paşa, Üç ıehitler, Cuma, Topcular, Ali bey 
ni riyasetinden: köyU. 

10 teırinievvel 930 perşenbe Balat belediye mevkıinde: İstanbul umumi meclisine aza intihabı için kaza da-
Hatip muıılahattin, Tevkıi cafer, Kogııcı dede, Avcu bey, 

hilindeki mahallat ahalii muhteremesinin hangi gün ve Molla aşkt, Dervlf ali, KAtip muslahattin Kariyei atik ali 
hangi saatten hangi saate kadar rey verecekleri aşağıda pafa, Hamami muhittin, Tahta minare, Hızır çavuş, Kasım 
gösterilmiştir. gllnani, Atik mustafa pafa, Beyceğiz, Balat karabaş. 

Belediye kanununun 41 inci maddesine göre her mün· 11 teşrinevvel 930 cumartesi Samaty:a polis karakolunda: 
tehip kendi reyini getirip intihap sandığına atmakla mii· Hacı kadın, Koca mustafa paşa, İmrahor, Ali fa~ib, 
kelleftir. Hiç bir sebep ve suretle baıkasmın namına inti Arabacı beyazit, Hacı hnseyin ağa, Hacı hamza, Canbazıye, 
hap pusulası sandığa atılamaz. Hakla intihaba malik O· Hacı evhat, Kazlı çe~me, Sancaktar. 
lanlarm beraberinde nüfus tezkeresi veya hüviyet cüzda İstanbul belediyesi Beyoğlu ıv.besi intihap encümeni 
nile aşağıda gösterilen mahallere gelmeleri ilan olunur • .riyasetinden: 

5 teşrinievvel930 pazar lstan~u~ belediyesi umum:atn~ıine mahallele~~-
Mahallesl Saati Sandığın bulunduğu mahal den aza mtıhap etmek hakkını haız olanlar; Teırınıev-
Hoca pıışa 7 ili 14 Hocı paşa camii velin 5 inci pazar giinünden itibaren reylerini vermeğe 
Hobyar 7 ,, 14 ., .. başlıyacaklardır. 
Şeyh Mehmet geylini 14 ,, 19 Bahçekapı bidayet camii 1-Hangi mahallelerin hangi gÜn hangi saatten han 
Çelebi oğlu Alaaddin 14 .. 19 .. .. • gi saate kadar reylerini verecekleri ve sandığın nereler-

Sarı demir 
Demir tat 
Yavuz er ıinan 
Hacı kadın 
Hoca giyaııettln 
Süleymaniye 
Zından kapı 
Ahi çelebi 
Rnstem pata 
Tahta kale 

6 teşrinievvel 930. pazartesı de bulunacağı aşağıda gösterilmiştir. 
7 ,, 13 Üç mihraplı camii 2 - İntihap encümeni reyi kabulü günlerinde sabah-
7 .. 13 ,, .. leyin saat 9 da işe başlıyacak ve akşamları saat 18 de işe 
1 " 13 " " nihayet vererek sandığı kapıyacakhr. 
7 " 13 " " 3 - Rey sahibi zevatın bir sühulet olmak üzere inti-
~ " }~ " " hap gününe kadar mahalle muhtarlarınca kendilerine 
13 " 19 Rtııt~mpat• cı::Uu r tevzi olunacak sıra numaralı puı:ulaları muhafa ede-
13 " 19 .. ., rek rey vermeğe geldikleri zaman isim ve adreslerini o 
13 :: 19 .. ., numaralar ile bildirmeleri evvelce de ilan ve tavsiye edil 
13 .. 19 .. ., mişti, şimdi de sureti mahsusada rica ve tavsiye olunur. 

7 teşrinievvel -930 salı 4 - Belediye kanununun 41 inci maddesine göre her 
Beyazıt 7 ,, 13 Bayazıt camii rey sahibi nüfus tezkeresi veya nüfus hüviyet cüzdanı 
Tavtan taşı 7 .. 13 .. ,, mutlaka yanında olarak gelmelidir. Tezkereaiz ve cüz. 
Mimar kemalettln 7 ,, 13 .. " dansız gelenlerin rey pusulaları kabul olunamıyacağı i-
Mimar hayreddin 13 ,, 19 Gedik pqa camii lan olunur. 

Saraç i1&k 13 .. 19 ,, .. Beyog" lu 
Emin ıinan 13 ,, 19 ,, ,, 

8 teşrinievvel 930 çarşamba Reylerin kabulü günleri 5-10·930 Pazar 
Kalender!ıane 7 ,, 13 Şehzadebaıı muvakkithaneıi Kılıçall camii avlusunda: Sabahdan öğleye kadar. 
Monla btısrev 7 ,, 13 ,, ,, Kemankeş, Hacı mimi, Mlleyyet zade, Yeni camı Mahlleleri 
Kırk ~eşme 7 ., 13 ,, ,, Kule dibinde mahalli mahsuıta öğleden sonra akşama kadar 
Kemal pap 7 ,, 13 ,, ,, Arap camii· Emekyemez • Bereket zade • Şahkulu mahalleleri. 
Baba hallllD alemi 7 ,, 13 ,, ,, 6-10-930 Pazartesi Belediye dalreııinde 1&bahdan akşama kadar 
Gureba hil1eyln ağa 13 ,, 16 Valde camii Kuloğlu· Cihangir - Gtımllpuyu • · Kocatepe • KAtip Mustafa 
ine bey 13 ,, 16 ,, .. çelebi • Flrllz ağa • Çukur cuma ·Şehit Muhtar bey - Bnlblll • 
Camcı ali 16 ,, 19 LAlell apartimanlan Bostan • Hüseyin ağa • Tom Tom • Asmalı mescit - Kamer 
Balaban ağa 16 ,: 19 ,, ,, hatun - Kalyoncu kulluğu; Mahalleleri. 

9 teşrinievvel 930 perşembe 7-10·930 S•lı Teıvikiye camii avhuunda aabahdan akşama 
Alemdar 7 ., 10 Firuz ağa camii 1 kadar. 
Binbir direk 7 ,, 10 ,, ,, Feriköy - Dua tepe· Cumhuriyet - Şitli • Bozkurt - lnönll • 
Sultanahmet 10 ,, 14 Akbıyık camii Pangalb - Eıki tehir - Mecidiye· Meşrutiyet - Halhkir Gazi. 
Can kurtaran 10 ,, 14 ., ,, Teşvikiye • Harbiye - Kiğıtlıane; Mahalleleri. 
lsak pap 14 ,, 16 Ktıçllk ayaaofya camii 8-10·930 Çarfllllba Sntltıcecie Mahmut ağa camiinde Sabah· 
KOçUk ayasofya 14 .. 16 ,, ,, tan öğleye kadar, SOtllke malıaUesi, öğleden saat 16 ya kadar 
Mania fenari 16 ,, 19 Atik ali paıa camii Halıcı oğlu iskelesinde Piri paşa mahalleli, Saat 16 buçuk· 

10 teşrini evvel 930 cuma tan akıama kadar Hasköy iskeleal yanında Eski belediye 
Şebıuvar 7 ., 10 Kadirga meydanı mevkiinde Keçeci piri mahallesi. 
Bayram çavuı 7 ., 10 ,, ,, 9-10-1930 Perşeobe Camii kelJir avlusunda Abalıtaa akıama 
Çadırcı ahmet 10 ,, 12 Kum kapı meydanı kadar. 
Mubıine hatun 10 ,, 12 ., ., Sllrllri • Kaptan paıa - Kadı Mehmet efeudi • Camii kebir -
Kazan! ıadl 13 ,, 14 Nitaocı camii Hacı Ahmet· Bedrettin • Yeni şehir - Piyale • Hacı hüıırev • 
Nişancı 13 ,, 14 ., , Yahya kAhya; Mahalleleri. 
Tülbentcl 14 ,, 19 Langada peliı karakolu 10-10-930 Cuma Fındıklı camii avlusunda ıabahtan aktama 

yan tarafı kadar. 
Katip kaıım 14 ., 19 ., ,. Ömer avni • Kılıçall - Pllrtelat Hasan efendi; Mahalleleri. 
Yalı 14 ,, 19 ,. ,, 11-10-930 Cumartesi ortaköy camiinde sabahtan öğleye kadar 
Mesih paıa 14 ,, 19 ,, ,. Ortaköy mecidiye • Ortaköy ı::ıahalleleri. 

11 teşrini evvel 930 cumartesi Sinan paşa camilnde öğleden akşama kadar. 
Mercan ağa 7 ,, 19 Mahmut Paıa camii Abb:ıs ağa • Yıldız • Cihan numa - Sinan pata • Dikili tat • 
Daya hatun 7 

11 
19 ., ,, Vişne zade - Müradiye - Tllrk Ali; Mahalleleri. 

Mahmut paşa 7 ., 19 ,, ,, Y eniköy (Sarıyer) belediye şubesi intihap encümeni 
SUruri 7 ,, 19 ., .. riyasetinden: 

Fatih belediye şubesi intihap encümeni reisliğinden: İstanbul umumi meclisine aza intihabı için aşağıda Vekiline milracaat. , 
Tel. Istanbul 779 1 - İstanbul umumi meclisine aza intihabı için reyle muharrer mahallerde tayin edilen saat ve giinlerde reyle 

__________ ,. rin kabulüne başlanacaktır. rin sandığa atılacağı mukarrer bulunmu11 olduğundan a-
SADIKZADE BiRADERLER 2- Rey kabulü müddeti 7 giindür, 5 teşrinievvel 930 halii muhteremenin mezkllr günlerde hüviyet cüzdanı ve 

V APURLARJ pazar günü başlanıp 1 1 teşrinievvel 930 cumartesi gÜnÜ ya nüfus tezkerelerile birlikte reylerini vermt:k üzere san 
KARADENİZ MUNTAZAM saat 18 e kadar devam edecek ve işbu 7 gün sabahları 8 drk başına gelmeleri ilan olunur. 

VF. LOKS POST ASI de başlanıp akşamları 18 de tatil edilecektir. 

Dumlu Pınar 3- Hangi mahalle müntehiplerinin hangi giinler ne 

vıruru p gilnil 
5 tefrlnlevvel azar ak,amı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Zonguldalı:, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, ordu, Giresun, Trab
:ıon, Sürmene ve Rlzeye azı. 

ınet ve avdet edecektir, 
Tafılllt lçlıı Sirkecide Mey· 

nıeııet baaı altında acentalıtına 

Eıı~r caat. Telefon:lstaabul 2134 

Jandarma imalathane 
tııüdiriyetinden: 

100 lll 126,500 metre yu!ılı: 

•lbiseUk kumaş kapalı zarf munaka
•t ile sann ılınactktır. Munakasa 
lıtanbuldı Gedik pa,ada j•ndarma 
lnıallthanesinde 8 teşrinievvel 930 
Çarıamba günü ıaat 14 de yıpıla
ctlcıır şarmame lmalfttbaneden veri
lir, teklifnam•nlıı tarzı imlası ftrtn&· 
llıede yazılıdır. 
---~~~~~~~~~~ 

Jandarma imalathane-
si Müdiriyetinden: 

1740 adet E,ya çantası pazarlıklı 
8 ltın alınacaktır. Pazarlık 4 te,rinl
•vvel 9.30 Cumartesi ~nü saat 14 
de Gedik paşada jındarına imallcha
ıı:s1ııde lntac edilecektir. 

relerde rey verecekleri aşağıya yazılmıştır. 
4 - Her müntehip kendi reyini bizzat sandığa atmak 

la mükelleftir. 
5 - İntihap defterlerinde isimleri kayıtlı olan münte 

hiplerin iıbu müddet zarfında r>üfus hüviyet cü.zdanlari
le beraber intihap encümenine nıüracaatla defterlerdeki 
isimle!'i hizasına imza ettikten sonra reylerini sandığa at 
maları ilan olunur. 

Fatih 
5 teş·inievvel pazar günü Fatih belediye dairesinde: 
Molla şeref, Kirmasti, Şehresml, lslrender paşa, Hoca 

veyı, Sinan ağa, Sofular, Muratpaşa, Hasan halife, Hu11am 
bey, Muhtesip iskender, Keçeci karabaı, Hatice aultan, Mi
mar sinaa, Nealifah. 

6 teşrinievYel 930 pazartesi gtınO ereyll camiinde: 
Nevbahar, Melek hatun, Ördek kasap, Velet kara bq, 

Merkez efendi, Denl:ı aptal, Ereyll, Arpa emini, Fatmaıultan, 
İbrahim çavuş, U:ıun Yusuf, Seyit Ömer, Ômer, Beyazit ağa. 

7 teşrinevvel 930 aalı günil hacıhayramı haftani camii: 
Davut pafa, Çakır ağa, KllrkçU batı, Kasap lıyas, Cerrah 

paıa, Keçi hatun. 
8 tepinlevvel 930 çarıauba gtıl camiinde: 
Kasap tiımırhan, Haraççı kara mehmet, Mtıfttl aH, Hay

dar, Kllçllk mustafa paşa, Aptl ın batı. 
9 teıriaievvel 930 cuma Fıkaraperver binasında: 
islim bey, Rami yeni mahalle, Cezri kıaımpaşa, Eyup 

ıultan. Aptlllvedut, F etbi çeleht. Giimllf ıuyu, Döklir.ıciler. 

Y eniköy (Sarıyer) 
5-10-930 pazar saııt 9-12, 14-17 de: 
Rumelifenerl, Garipçe, R. kavağı, Yenimahalle, Sarıyer, 

Maden, (Sarıyer camii son cemaat yerinde) 
6-10-930 pazartesi saat 9-12, 14-17 de: 
Tarabya, Yeniköy, lstinye, (Yeniköyde Mollaçelebl camii 

ıon cemaat mahalli) 
7-10-930 salı sıat 9-12, 14-17 de: 
Büyükdere, Kireçburnu, Bahçeköy. ( Bliyükderede kay

makamlık dairesinde) 
8-10-930 çarşamba saat 9·12, 14-17 de: 
Uluköy, R. Hisarı, Aya.ağa, (Uluköyde MuYakkıthane C. 

de İbrahim efendi kahvesi) 
9-10-930 perşembe 1aat 9-12, 14-17 de: 
Bebek, Arna•utköy, Kuruçeıme. ( .ıtrnavutklSyde H. bıtı

yariye odasında) 
10-10-930 cuma saat 9-12 de: 

Kemerburgaz, Petnehor, Pirinççi. (Kemerburgazda camide) 
10-10-930 cuma aaat 14-17 de: 
lhsaniye, Çiftalan, Odayeri, Akpınar, Ağaçlı, Kıaırman· 

dıra. (Kuırmandırada camide) 
11-10-930 cumartesi saat 9·12, 14-17 de: 
Kilyos, Zekerlyaköytl, Demirci, Kısırkaya, GOmllfdere, 

Uıkumru, (Uskumru köyüde camide) 

Hisar (Beykoz) belediye ıubeai intihap encümenin
den: 

İstanbul umumi meclisi icin aza intihabma 5 Teşrini-

evvel 930 pazar gÜnÜ saat 8 de başlanarak 11 teşrini 
evvel 930 cumartesi gÜnÜ akşamı saat on sekizde niha
yet verilecektir. Rey sandığının hangi köylerde ve ma· 
hallelerde ve hangi gÜn ve saatlerde bulunacağı zirde 
gösterilmiştir. Müntehiplerin mezkur saatlerde encü
men huzurundak: rey sandığına h.nunun tarifatı daire
sinde nüfus tezkeresi veya hüviyet cüzdanlarile birlikte 
müracaatla itayı rey eylemeleri ilan olunur. 

Hisar ( Beykoz ) 
5 teşrinievvel 930 pazır saat sekiz Beykozdan hareket: 

( Muratlı, Enceli) Koçollu, Ömerli, Sıra pınar, Hllsey:nli, 
( Kılıçlı ) polonez. 

6 teşrinievvel 930 pazartesi saat sekizde: 
Cnmhuriyet ( Bozhane, Göllü, Ôknmce) pat• mandra, Ali 
I.ahadır. Mahmut şevket pata. 

7 teırinievvel 930 salı uat sekizde: 
Dereseki, Akbaba, Poyra:ı, ( Fener, Riva) ( Anadolu Kava· 
ğı, Mihrişah). 

8 teşrinievvel 930 çartamba: 
Saat 9,30 da Umuryeri, 10,S da Servi burnu, 12 de Y a[ı 
köy, 16 i:a 25 Beykoz. 

9 teşrinievvel 930 perıembe: 
Saat 8 de ( Paıa bahçe, lncirköy) 11 de Çubuklu, 12,5 da 
Kanlıc1, 14,5 da Gökau Yeni mahalle, 16,S ili 20 A. hiAr, 

10 teşrinie.vel 930 cuma: 
Saat 8 de Kandilli, 10,5 da V aniköy, 11,5 da kuleli, ı2,5da 
Çengelköy, 16,5 ili 20 Beylerbeyi, Küplüce, Abdullah ağa. 

11 teşrinievvel 930 cumartesi: 
Saat 8 de Burhaniye, 9,5 da lcadiye, 13 ili 18 Kuzguncuk. 

Üsküdar belediye şubesi intihap encümeni riyasetin· 
den: 

Üsküdar belediyesi hudutları dahilinde belediye inti
habma birinci teşrinin be§inci pazar günü sabahı saat ıe
kizde başlanacak ve birinci teşrinin on birinci cumarteai 
günü akşamı ıaat on sekizde intihabata nihayet verile
cektir. İntihap defterlerinde isimleri yazdı müntehiple
rin hüviyet cüzdanı veya nüfus tezkerelerile birlikte mü
racaatları ilan olunur. 

Encümence kararlaştırılan program qağula yazılmış 
tır. 

Usküdar 
5 ve 6-9-930 PaZIU', Pazartesi gtınlerl Üıkndar kayma· 

kamlık daireainde : 
Çakırcı Hasan paşa, lhaanlye, Selimiye, Aya:ıma, imrahor 

Ahmet çelebi, Hamça Fakih, Salacak, Sinan paşa, Tavaşl 
Hasan ağa mahalleleri : 

7-10-930 Salı gü'11i Bulgurlu mescit camii derununda: 
Kara Davut paıa, Kepçedede, Bulgurlu mescit, Evliya 

hoca, Tembel Hacı Mehmet, Gülfem hatun, Dlirball, Hayret· 
tin çavuş Toygar bam:ıa, Solak Sinan mah•lleleri, 

8-10-930 Çarşamba gllnU Selman ağa camii derunilnde 
Sıılman ağa, Hacı Hesna hatun, Rumi Mehmet paşa mahalle
leri: 

9-10-930 Perşembe gllnU Valdei atik camii derunilnde 
Valdei atik, Arakiyeci Hacı Mehmet, Arakiyeci Hacı Cafer, 
Tabaklar, Kazasker Ahmet efendi, Ahçıbaşı, mahalleleri: 

10-10-930 Cuma günll Yeni mahallede, Murat reis, Pazar· 
başı, Selimi Ali efendi mahalleleri, 

11-10-930 Cumartesi gllnü, Altuni :ıade, Kısıklı, Bulgurlu, 
Umraniye mıntakaları ( işbu mıntakanın son noktaaı olan 
Umraniye kariyesinde Dudullu, Çekme köy Küçük bakkal 
köyleri intihaba İftİrak edecektir. } 
Kadıköy şubesi intihap encümeninden: 
Kadıköy belediye hududu dahilinde mukim olup umu 

mi meclisine aza intihap etmek ve olunmak hak ve salahi 
yetini haiz zevatın dairei belediye salonundaki intihap 
sandığına reylerini atmak, üzere hüviyet cüzdanları ve
ya nüfus tezkerelerile aşağıda gösterilen cedvelde mahal 
le sırasile irae edilen giinlerde sabah saat8,30dan akşam 
17 ye kadar ve tayin olunan günlerde mazeretlerine bina 
en gelmiyen zevatın istimali rey etmek üzere son gÜn o· 
lan 11-10 - 930 cwna:'tesi gÜnÜ saat 18 e kadar bele 
diye dairesine gelmeleri ilan o!unur. 

5-10-930 pazar: Osmanağa, lki>aliye 
6-10-930 pazartesi: Caferağa, Hasanp•f•· 
7 ve 8-10-930 1alı ve çıırıamba: Rasimpaşa, lbrahlmağa. 

Osmaniye, Mecidiye. 
9 ve 10-10·930 perşembe, cuma: Ztıhttıpaşa, Tuğlacı, 

Gö:ıtepe, Merdivenköy, Sahrayı cedit, Suadiye. 
11· 10-930 cucıarteıı: Bostancı, lçerenköy, Kozyatağı, 
Aadalar belediye şubesi intihap encümeni riyasetin

den: 
T eşrinievvelin beşinci pazar ~ünden . itibaren re. 

kabulüne başlanacaktır. Muhtelif adalarda ıkamet eden 
müntehiplere sühulet olmak üzere sandığın hangi gün 
hangi adalarda ve nerelerde bulundurulacağı aşağıda ya 
zılıdır. Ona göre intihap defterlerinde isimleri yazılı 
müntehiplerin nüfus tezkeresi veya hüviyet cüzdanları 
ile birlikte saat ondan on <ıekize kadar mezkiir günlerde 
sandık başında bulunan intihap encümenine gelerek ta· 
rifatı kanuniye dairesinde İmza ve adresi tahtında rey pu 
sulasmı bizzat ıandığa atması ilan olunur. 

Adalar 
5-10-1930 pazar, 6-10-1930 pazartesi: 

Btıyllkada mllntehiplerinin reylerini kabule 
üzere Belediye dairesinde. 

7-10-1930 salı, 8-10-1930 çarşamba: 
Heybeliada mllnteblplerinin reylerini kabule 

tızere Heybeliada belediye mevkiinde. 

malıauı olmak 

mıbsuı olmak 

9-10-1930 perşembe: 
Dev<ı.mı 8 inci sahifede 
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Umumi Meclis intihabı ilanları 

Başı 7 inci sahifede 
Barırazda iıkele gaılnoıuıııda 
10-10-1930 cuma: 
Kınalıadı iıkele gaılno111nda 
11-10-1930 camartelİı 
Mazeret dolıyilile reylarrnl yaremiyeııılare mahna olmak 

lizere BOyllk adı Belediye dalrllinde. 

Balarköy belediye ıube.i intihap encümeni riyasetin
den: 

1 -İstanbul umumi meclis intihabatı 5 - 10 - 930 
pazar gününden itibaren baılıyarak 11 - 1 O - 930 cu 
martesi günü alqamı saat on sekizde nihayet bulacaktır. 

2 -Kazaya mülhak maballi.t nahiye ve köylerde han 
gİ gÜn ve saatte rey atılacağı aıağıda göaterilmiıtir. 

3 - Rey sandıkları merkezi kaza ve mahallatı için 
Hatboyunda HükUmet konağında mahalli mahsusunda, 
Y eşilköy nahiye merkezinde itfaiye binasında köyler i
çin de cami ve köy odalan gibi mahallerde bulundurula
caktır. Her müntehibin nüfus tezkeresi veya hüviyet eliz 
danile birlikte müracaat ebnesi ilan olunur. 

Bakır köy 
5- Tefrlııılenel 930 pazar uat 9 ili 11,30 Şamler, 1 lll 2,30 
Ayayorgi, 3,30 ili 6 İkitellL 
6- Tetrinlenel 930 Pazarteel 9 ili 10 Vldoıı, 10,30 ili 12 
Utroı, 1,30 il& 2,30 Avaı, 3 fil 4,30 Çıfıtburgas, 5 il& 6 
Ayap11. 

7· Tlfl'lnlenel930 lalı 9 111 10 Yeni bollan, 10,30 llA 11,30 
Nlfo., 1 il& 5 Mıbmıııt bey, 3,30 111 4,30 111 4,30 Halkalı, 
5 ııa 6 Safra. 

8 tqriıııieyyeJ 1930 ÇIU'famba uat 9 ili 10,30 Flruıka,., 
ıaat 11 ili 12 Aıııbarlı, 1Ut 1,30 ili 2 Amindo1, uıt 2,30 
lll 4 Ktiçllk çekmece, ıaıt 4,30 ili 6 Kalltaryı. 

9 teırineYYel 1930 perıembe 11at 8 il& 12 Zeytinlik, ıaıt 
8 111 12 Cemlik, uıt 1 111 6 Sakııajızı, ıaıt 1 ili 6 Ye
ııılmaballe. 

10 tepinle••el 1930 cuma uat 9 il& 6 Yetilk&y. 
11- T eırlnlenel 930Cumarteıi 9 ili 6 Kartaltepe, Y en;l<lly 
Umum mtılhıkat. 

Devlet Demiryolları 
idaresi llAnatı 

.\fada yazılı malzeme paııarlıkkı aatın alınacağından taliplerin 
6-10·80 puartesl gttntt saat 9 dan 11,80 kadar ilbatl vücut et
melı:ri v11 tahriren fiat vermeleri ilAn olunur. 

200 m Bakır 12ole tel 16 m/m Avrupa 

200 .. .. .. " 211 .. " 
6 adet abteaane taşı (yeril) (moıaikten olacak) 

aooo .. çimento karo 20 x 20 yerli 
180 ,, çimeto köşe ,. 

~700 _; bordur (sıva dibi 1 O)( iO ,, 
8000 Kg. adt alçı ,. 

61 ,, yağlama için yün fitil ,. 
J adet avukat çantası ., 

rooo .. kazma sapı yuvarlak 
4500 ,, ,, ,, beyzi 
8000 ,, kürek sapı 
8000 ,, ,, ,, eğri 

4000 ., .kuılcık varyoz sapı 
4 ,, ceryant daimi elektrik motörtt 200 volt 1 /2 lll 1 beyğir 

250 ,, battaniye (yerli) 
80 ., galvanize su ko~aıı (yerli) 

100 top birinci hamur kAat 117 X 82 
140 ton Meşe odunu 
ııoo Kgı zift sert (yerli) 

20 adet dosya dolabı (yer•!) 
$ " ra• makine masası (yerli) 

tŞ ., lstaaı.yon memur masası etajerli (yerli) 
8 h Resim dolabı (yerli) 

IOO Kf. Muşamba cilası 

400 top ozalit 80 gr m i ıox ı .oo 
ıo .. saman kAadı kalklılı: ıox 1.00 
li adet helesont burgu 16 m-m 

ıooo ,. yaba sapı (yerli) 
ı 80 Kg. katranlı kenevir (yerli) 

4 adet tarllılJ madeni damga 
8 .. m üncli mevki kanepe (yeril) 
1 ,. LAstik damga 

2 5 Kg. fi tlllik pamuk yerli 
800 adet ııl tahliye borusu için l&stik rondela (200 ıııı·m boru· 

!ar için ) 
0.36 m 2 lumbuz camı (4 adet olacak) numune gibi 

3000 Kg. karpit 
100 adet karpit lamba memesi 14 litre 

3 ,. yuvarlak yemek tabağı (büyük) 
1 ., sürahi küçük 
2 ,, kristal su bardağı 

8000 ,, Marsilya kiremidi (yeril) Kütahya malı 
3000 ,, ,, ,, .. (Arslan marka) 

140 Kg. takım çeliği 4.5 m-m 
100 adet Türk bayrağı küçük (yerli) 0.50X0.75 
50 ,, ., ~ orta .. l.00 X 1.50 
40 .. • " .. büyülı: .. 1.50 x 2.25 

3000 Kg. mangal kömürü (yerli) 
25 adet ştaler yağdanı 4 No 

100 ., enterptör 6 amper 
50 ,, anahtarlı düy edison normal 
75 ,. dUy edison normal 

500 Kg. bakır çıplak tel 2,1-2 m-m 
100 ., ., ,, 6 ,. yerli 

100 .. " " 10 ,, 
250 adet Bant izole 15 m-m 

250 " " ,, 10 ,, 

• 

Saat 11,80 dan sonriı liat kabul edilmez lzahüt almak l'teyen-..... 
. . 

MlLLlYET CUMA 3 T RlNlEVVEL 1980 

!er cumartesi pazar gönleri mubayaa kısmına müracat etmelidirler. 
Pazarlığa arzolunan malzemeden yerli bulunan aksam için iştirak 
edecek taliplerin numunelerini beraber getirınelerl numuneslz vuku 
bulacak tekllfııtın kabul edilmeyeceği ll!n olunur. 

• • • 
20 ton kalayın kapalı zarfla münııkasası 27 birinci teşrin 980 

pazartesi gUnU saat 16 da Ankarada Devlet demlryollan idaresinde 
yapılacaktır. 

Miinakanya lştlrü: edeceklerin teklif mektuplaıını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat ı 5.80 ii kadar komisyon kAtlp
illinc vermeleri !Azımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini be,er lira mukabilinde Anka· 
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Demir levha, putrel ve köşebent demirleri kapalı zarfla müna-

kasası 17 ikinci teşrin 930 pazartesi gümi saat ı 5 de Ankarada 
Devlet demiryotları idaresinde yapılacaknr. 

Münakasa!a iştirak edeceklerin teklif mektupları ve muvakkat 
teminatlarını, aynı ı:,ünde saat 14, 80 a kadar komisyon katipli 
ğlne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 360 tane lokomıtif, tender ve vagon bandajının kapalı 
zarfla münakasaıı 3 ikinci teşrin 930 pazartesi glintı sıat 
16 da Ankarada Devle~ demlryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif a}ektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar mllna· 
kua komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. Talipler mU
ınkau prtnamelerini bet lira mukabilinde Aokarada ve 
Haydarpııeda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Haydarpaşa gar binasının çatı ile çatı seviyesindeki kArglr ak

s.mın tamiri kapalı zarfla münakasaya kon muştur. 
Münakasa 15 birinci teşrin çarşamba günü saat l il de Ankara· 

da Devlet demiryolları İdaresinde yapılacaktır. Manııkasaya iftirak 
edeceklrrin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarının aynı 
günde aut 14,30 a kadar komisyon kAtipligine vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa ~artnamelerlni 40 lira mukabilinde Ankara
da ve Hııydarpaşadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
8000 ton katran yağının kapalı zarfla münakasası 8 ikinci 

reşrin 1930 pazartesi günü saat 16, 30 da Ankarada Devlet De· 
mir yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupları ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat l 6 ya kadar komisyon katipliğine 

vermeleri lazımdır. 

Talipler mUnakasa şartnamelerini yirmişer lira mukabilinde An
karada ve Haydarpuşada idare veznelerinden tadarik edebilirler. 
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Dolayısile de ipeklileri harabiden kurtardığı için çok İktlsadt 

bir ll!çtır. Her eczane ve ecza depolarile ıtriyat mağazalarından 
arayınız. 

Hiç beklenllmedlöl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak anca~ 
Tayyare Piyango blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TllllBE PlllNGOIO 
BiLETiNi ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEŞRİNİ 
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 

• 

ÇôcukJarın neşesi ! 
Ebeveynin saadeti! 
Jtaıuır.llk, safiyeti umumiye ve 
ahi.il' rahallLZhlllarıaa karşı bio • 
lcrcı doktorlar tarefm~ tavı&• 

1' edile• • 

enofe1Tato 
k•"YTet Ulcıaı dGayaaın her ta
ralında •alldeler •t çocuklar bil,... blf .. cmnaniyeUc kullan ... 
rak p•k bOyllk laidt gönnelrt•· 
dirler. ' . Her cczantdc bulunur. 

Karamürsel Fabrikası 
MAMULATI 

Ankara şubesi 
Anafartalar cadde~inde 12 numarada 

Şık - sağla~ - ucuz 
Kumaşlar, şapkalar, battaniyeler 

Hazır Elbiseler 
Merkez satış mağazası 

lstanbul Sultan Hamam iklncivakıf hını altında 

iktisat vekaletinden: 
Ankara'da telsiz telgraf civarında ir.şa edilmekte olan Zirat ve 

baytar:! enstitülerin ikmali in~aatından harici sıva, kapı, pencere 
gibi otuz bir kalem aksamı inşaiye ile tesisatı sıhhıye namı verilen 
sıcak, souk su boruları lavıı.bo abdeshane taşları gibi yedi kalem 
inşaat iki kısım halinde ve beher kısmı ayrı, ayrı pazarlıkla ihale 
olunacaktır. Pazarlığa 5 teşrinievvel 1930 pazar günü saat on 
dö~tte başlanarak intaç edilecektir. Evrakı fenniye inşaat mevklin· 
deki heyeti fenniyeden yirmi beş lira bedelle ve evvelce evrakı 
fenniye alanlara meccanen ita olı;nacaktır. Taliplerin o gün mezkür 
saatte iktisat vekAleti ziraat müstcş:ırl•~ı dairesinde müteşekkil 

heyet riyasetine müracaatları ilAn olunur. 

lstan~ul ~unırukleri ~a~ nıu~urlu~un~en : 
Hızır yangın söndürme makinasından veya aynı vasıfta diğer 

yerli malı maklnalardan aleni münakasa suretile milbayaıt olunacaktır. 
Talipler şartnamesine lttllA haııl ederek münakasanın yapılacağı 

12· I0-930 pazar günü saat 14 de baş müdüriyettekl komisyona 

... ARNAVUTKOYLNDE 
Leyli ve Nehari - Kız ve erkek 

Feyziati Liseleri 
Ana sınıfı, ilk sınıfları ve •rrı te9klllt 

dahilinde kız ve erkek orta ve lise kısım 
tarını muhtevidir. 

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

Emlak ve Eytam b-an_k_a-sı-1..;..:;st=a=nbul 
şubesinden: 

Kiralık Ar 1zt 
Mevki ve nevi Bedeli icarı Esas No. 

41 
87' 

Beşlktaşta 1 lasanpaşa deresinde 4-6-8 No. h 180 lira 
Çırpıcıda 2 il! 20 dönümlük 9 parça t:ı'la Muhtelif 

181 Teşvikiyede Mektebiharblye arkannda 1 

harita No. lı bostan rs 
181 Teşvllı:iyede Mektebiharbiye arkasında l S 

dönilm hostan 1101 
131 Teşvlkiyede Mekteblharbiye arkasında 1 O 

dönüm bostan 140 

181 Teşvikiyede Mekteblharbiye arkasında 5 dö-
nüm bostan 70 

220 Çırpıcıda Küçük bostan 812 
BalAda yazılı ıırazl birer sene müddetle icar edilmek üııere 

müzayedeye konulmuş ve 9· J0-930 tarihinde lhıılesi mukarrer 
bulunmuştur. Taliplerin yevmi mezkOrda saat onaltıda şubemize 

müracaatları. 

Darnllnnnn E~e~iyat f aiultesin~en: 
Darülfünunda yapılacak askeri mualllmlikleri imtihanına talip 

olan zııbitanın yetlerin de mıısaddak vesikalariyle birlikte 4 teş

rinievvel 1980 cumamıei günü saat onda Edebiyat Fakillteslne 
mUraoaatları l&zımdır. 

Maaril vekaleUn~en: 
Maarif vekAleti teşkil6' dahillndeki bUtiln mekteplerin leyli 

meccani talebe kadrosu dolmuş ve müsabaka müdded geçmiş 

bulunduğundan vekAlete bu iş için katiyen müracaat olunmaması 
i!An olunur. ~ 

ılı )st;;b~~·i-be·ı~<li;e 
ilanları 

- ----· lstan bul Belediyesinden: 
deli keşfi ı 09 lira 18 ku 
olan Ayaspaşada Hasan A 
mahallesindeki Sulakzade 
mesi pazarlıkla tamir cttirilec 
tir. Taliplerin 6 Teşrinie\' 

930 Pazartcı;i günü levazım 
lüjtüne gelmeleri. 

• * * 
Galatada Klirkçü Kapısı 

8 numaralı dükkAnda mu -
bozmacı esnafından l':\'iip 
vuşun sahibi olduğu 463 
200 numaralı mavunaların ıı 

rakibi bahriye resminden mü 
rakim borcu olan mdıla.~ı re 
ye etmemesi hasebile tahsili e 
va! kanununa tevfikan ts 
hacze alınan 150 kilo >• kleci 
de gemi zinciri 4- 1 O·<J30 
martesi günü saat on birde 
hallinde bilmüzayede satılaca 
tır. 

Şehrimizin 

üyük bir müessese 
lngtlizceye ve bihakkın dıkıtlog 

raflye aşiaı bir 

Fatura Memuru 
ACELE ARA YOR 

!Juldarını ispu ve ifayı biz 
meıe keıbi llyıkıı edenlere dol 
gun maaı verilecektir. 

Tıllplerln (Fa tura memuru 
rumuzlle ı,,ınbul 176 numerolu 
posta kutusu adresiae tahrire 
mtiracuılırı . 

Muayenehane ve tedavll elek 
rlkiye labratuvan. Karak6 
Topçular cadde~I 34 

Betlktat 

Dikiş Yurdu 
Talebe kaydı devam ediyor. Bir 
senede muuddak diploma verir. 

A karcıler 62 

Dr.HORHORON 
Boyoğlv Mektep sokak :'<o .. 1 

muayene &1bahıan akşama kadar 

İpekli bir 19boıuz ne kad>'Jia 
dııylDIJO' 1 °""· ı.o~.· il• omit ettlj:irı.isın ıJti m.ı&li fazlı yanacak. 
ı.üıı:s'tıo son derece saf pullan her du.rlO 
yılwna ameliyeıı için en bı.nnc.i tem.İAlttıl'• 
Dikbt w ihtimamı mahıuseye moh~ 
tfYI ıçuı imal edilmi, olan Ltiu, hiç blf 
surede apek lı:w:naş.lan ı.arar veremeı· 
Bılakis bol kopuııtı ıpcl<lılcno oazilı 
tellerim muh.lfaz.a eder n asla çıtılomeddl 
bor durto lon çıltanr . __. 
Haıı.ımlaır tuvalet munftanndan oarrw 
içm Iİt 11cfe fufa LOKS istımal emuıbr 

"'i.UKS 
ı.t•llll .. ıa...o,ıııuıo • ı•·ıuı. •o•' ~osı a W"T. lı-'llLTC; 

Tayyare Piyango müdürlit 

ğunden: . 
928 modeli kapalı yedi kişt· 

ilk bir adet büik otomobili ss· 
tılıktır. Talip olanların görtlle~ 
üzre Taksimde Senih Beyin gs 
rajına ve pey surmek lçind' 
18 teşrinievvel 930 tarihine kı' 
dar piyango müdiirlüğünde tll(i· 
teşekkil tayyare mübayaat lW 
misyonuna müracaatlan __. 

• 1 
lstanbul lkin~i icra Memurluğunda~ 

~· Bir b:ırçt~ dolayı mıbcuı 

11tılması mukarrer olan 223i pil&k' 
numaralı ve plllmuı kıraysler Mat" 
kılı oıomobll 7 -10-930 tarihine ıııU· 
sadUf salı güntt uaı 16· 17 de 'fık' 
lim meydanında satılacağından ıılJ~ 
olanların vıktı muıyyende 930-3.51 

dosya numarasını hamilen mıhıllind1 

hazır bul unacalc memuruna mtirıc•· 
atları ilftn olunur. _./ 

lsıanbul 8 inci icra dalrosınd•:. 
Bir borcun ıeminı zımnında ııı• d' 

cuz bir adcı piyano tı• 10·930 
pazartesi günü saaı 1 buçulı:ıa S•~: 
dal bedestanında açık arttırın• 

saıılacaP;ı Jl~n olunur. ~ 

Mes'ul M';dür: Bürhaned 


