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1 ararl r il 
:lilı ettik. o medeniyet a
eıııinde isteıiiğimiz mevkii 
alıııak için, onun öteden
lıerı kullanmakta olduğu va
tt.alara da müracaat ediyoruz. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fırka teşkilat heyeti dün 1 Muallimler .. 
yeni kararlar verdi 

Dünkü içtimada fırka teşkilatının 
takviyesine memur 

heyetlerin vazifeleri tespit edildi 

Urk inkılabını yaşatmak, ve o· 
,U normal bir surette işletmek 
~in biribirinin faaliyetini müra 
abe eden fırkalar makanizma

!ını da kurduk. Fakat görüyo-
1'\ız ki bu makanizma arzu edil
di~i şekilde işlemiyor, aksaklık 
&0steriyor, ve bir kısım ınünev
kerleri korkuya düşürüyor. Ma-
anizrnanın kazaya sebebiyet Teşkilat heyeti, bu akşam ikinci bir içtima daha 1erecek bir faaliyet cereyanı al-

rtıarnası için kusur ve noksan- aktederek müzakeratını ikmal edecektir 
lan sükunetle tetkik ve izaleye Ankara, 13 ( Telefonla ) - Beyler Balıkesire, Kılıç Ali' A
~ahşrnak hepimiz için en mü- C H .Fırkası teşkilat heyeti, yintap ve Maraşa, Ali ( Rize) 

ıııı vazifedir. bugün saat 17 den 21 e kadar de B., Rizeye, Hakkı Tarik BP.;:, 
Siyasi hayatımızı tekemmül vam eden dört saatlik bir içtima Manisaya, Fuat (Rize) Sams.ı 

et~rnıek gayesile yeni usul ve akdetmiştir. içtimaa İsmet Pa- na, Naci Paşa, Cebeliberekete, 
~llesseseler vücude getirirken, şa riyaset eylemiş ve ehemmi- Abdülmüttalip Bey, Malatyaya 
u müesseselerin bünyesine has yetli kararlar ittihaz olunmuş- gideceklerdir. 

0Ian ruh ve ahlakı da tamamen tu ~- . r. 
ıveıuınsemek icap eder. Fırkacı
tk hiç bir yerde tefrikacılık de- İçtimada teşkilat encümenle
llıck · rinin hazırladıkları raporlar o· 
d değildir. Fırka muayyen ı- kunmuş ve bunlardan bir kısm1 
ealierin tahakkuku uğrunda 
Çalışmak için vücude gelmiş bir karara iktiran eylemiştir. 
teşekküldür. Şahıslar ancak bu Teşkilat heyeti yarın akşam 
;deallerin hadimidirler. İdealsiz (bu akşam) bir ikinci içtima ak 
1rka olamaz. Fırka adamlarının tedecektir ve müzakeratını ik
~ciye ve ahlakı da ancak bu rr.al eyliyecektir. 

C. H. F. gurupu içti!naı 
Ankara, 13 (A.A) - Cümhu

riyet Halk Fırkası grupu bu
gün öğleden evvel Afyonkarahi 
sar meb'usu Ali Beyin riyasetin 
de içtima etmiştir. Son intiha
bat dolayısile tehaddüs eden 
vak'alar etrafında fikir ve maltl 
mat teati ve bu bapta Dahiliye 
vekili ile katibi umuminin ına-

ideale karşı olan rabıtalarının Bugünkü içtimada memlt:ke
Sa.ınimiyeti ve onun tahakkuku- tin muhtelif mıntakalarma fır
~ matuf mesaisinin ciddiyeti ka teşkilatını takviye maksadi
tle Ölçüle bilir. y aJnız menfi bir le gidecek heyetlerin vazife ve lfunatlarına dahi müracaat edi
Cephe almak, ve yapılanı beğen salahiyetleri ve heyetleri, teşkil !erek hadiselerin sureti zuhuru 
llıernek fırkacılık umdelerine edecek halk fırkası meb usları ve cereyanı tamamen tesbit o-
11Ynııyan bir hareket olur. tesbit edilmiştir. lıınmuş ve miizak-ereycı nihayet 

Bizim memleketimizde, daha Bu teşkilat zümreleri, ilk iş verilmiştir. 
k~n müddet, ancak lrıkrl§p ~ır olarak vilayet, ~~za ve nahiye 
alarınm yeri vardır. İnkılap fırka kongrelerını tophyacak
~deleri ise malumdur. İnkıla- !ar ve teşkilat yaparak dönecek 

111 ali menfaatleri vatanda§lar- !erdir. 

C. H. F. İzmir teş
kilat heyeti 

dan icabında fedakArlık isterse, - Vazife alan zevat 4-5 güne ka 
hUııa tahammül etmek mecburi- dar mm takalarına hareket ede- Ankara, 13 ( Telefonla ) -
~etindeyiz. Hiç birimiz, güııJilk ceklerdir. Bu meyanda Hasan Teşkilat için İzmire iidecek ,,_ 
~hsi menfaatlerimiz için inkı- (Trabzon) Bey Trabzona, Ha- lan hey'et Celal (İzmir), Vasıf 
Llbın esaslarının münakaşa edil san Fehmi (Giimüşhane) Bey, (İzmir), Halit (Kars), Münir 
tııesine, zayıflatılmasına mey- Konyaya, Hilmi (Kayseri) ·" , (İzmir) Beylerden mürekkiptir. 
~atı vermek hakkını haiz deği - Kayseriye, K§zım (Denizli) B., Heyet, dört beş güne kadar 

1~2• Bahusus bir taraftan inkı- Denizliye, Ali Şuuri ve Hacim 
1 İzmire hareket edecektir. 

vaPçıyım derken, diger taraftan 
t asıtalı, vasıtasız inkılabın y1n
hannıasına sebebiyet verecek 
r areketlere göz yummak yalnız 

11

1tka değil, insanlık ahlakına da 

Bu mesele de ne ? 
Yrrıaz. 

Birlik kongresi bu 
gün toplanıyor 

Kongre namına nıektep 
!ere gönderilen tezkere

lerde ne deniyor? 
Bugün Darülfünun konfe

rans salonunda İstabul muallim 
!er birliği ilk kongresini akdede 
cektir. 

Kongreye şimdiye kadar kay 
dolan 300 aza iştirak edecektir. 
Yüksek orta ve ilk olmak üzere 
muallimler üç zümreye ayrılmış 
!ardır. Bugünkü kongrede birli
ğin sükunet devrine ait işler 
hakkında uzun bir rapor oku
nacaktır. Bundan başka hazırla 
nan yeni yasanın maddeleri bi
rer birer müzakere edilecektir. 
Bu meyanda barem, tekaütlük 

me~eleleri mevzuu bahsrir. Bu
günkü kongreye birliğe aza ol 
mıyan muallimler de iştirak e
debilecektir.Kaydolmak. fotiyen 
!er kongreyi müteakip derhal 
fişlerini dolduracaklardır. 

Dün bu münasebetle şu da
vetiye muallimleredağıtılmı~tır 

Firari 
Emlaki 

Hükumet emlake 
vazıyet için 

Muhtelit mübadeleye 
müracaat etti 

Muhtelit mübadele komisyo 
nu bitaraf reislerinden M. Riva 
sın hastalığı devam etmektedir. 
Bu yüzden ikinci büro mukarrer 
olan içtimaını yapamamış ve 
Garbi Trakyada tevzii icap Cden 
150 bin isterlinin ı:ureti tevzii 
kararlaştırılamamıştır. 

Hey'eti umumiye içtimaında 
firari emlakine vazıyet edilme
sine müsaade için yapılacak ilan 
müddetini henüz kararlaştirma
mıştır. Bu müddetin bir buçuk 
ay olması etrafındaki cereyanın 
hey'eti umumiyetle kabul edile
cegine dair bil- temayul vardir. 

Hükumet destres olduğu fi-
ari emlakine vazıyet için şim

diden komisyona müracaat et
miştir. Vazıyet edilmesi icap e
den 10-11 parça emlak mevcut
tur. Hey'eti umumiye içtima e
derek bu müddeti tayin edecek 
ıe hükumetçe vazıyet edilmesi 
talep olunan emlak derhal ilan 
olunacaktır. Bu muamele yalnız 
Rum firarıleri emlakine münha 
sırdır. 

Ermeni firarilerinin emlaki
ne destres olununca derhal va
zıyet olunacaktır. 

. ·····-
Türk ocakları 

-··· ...... -
M. Zekeriya Beyi 

protesto ediyor .. ----
Ocakların protestoya 

daveti doğru değil 

Len/nin Moskova'da 7 teşr n.sanide yeniden yapılan H 
büyiJIO/en mezarı 

Yeni Rusya ••. 
Od asa 

İnanan inanmayan herkes, 1932 ye kadar ihtilalin 
gösterdiği yolda ihtilalin istediği fedakarlık 
· hissesini ödemeğe mecburdurlar. 

-3- Falih RJFKI 
lıtanbuldan, Ruılann timal tezgahı E.ger iıteoeydik Odeoaya ertesi ıı•· 

lannda yeni yapbkları büyük ve cıe yan11 varabilirdik. Fakat komı• 
modern cihazlı bir vapurla hareket e- memleketin, Türk - Ruı doıtluiu içir 
decektirk. Tevfik Riiıtü Bey iki gün ıenelerdenberi çalı§all Tnfik Rüıti. 
bddemektenıe, Karadenizi ufak "Çi- Beyi gündüz ııözü ile görmek ve ae 
çerin vapuru ile geçme4i tercih etti. limlamak ietediini biliyorduk. Va 
Memleketi politika lı:argaıalığı içinde pı" aiırlatb. Odeaanm dıtmda, Ka 
bırakıyorduk. radeniz Ruı teo:gihlarında yeni yap• 

Yolda hemen hiç oallanmadılı:, diye lan torpedonun top aeoleri bizi uyar. 
bilirim. Karadenizin bu kadar ıe11iz- cladığı zaman ıabahm alb11 idi. 
!iği pek seyrek olur Kamaraların ra- lhtilil topraiJ ile ilk temaaı he71> 
hatı, te::-nizlik, yemek ve inzibat her 
şey yerinde idi. (Devamı 6 ncı sahifede) 

Tiirk - Yunaıı mahkemesi 
dün faaliyete başladı 

Muhtelit Türk - Yunan mah- Ayvalıktaki eşyasından dolayı 
kemesinde dün muhelif davala istenen altı bin altın liralık taz 
rın müdafaaları yapılmı§tır. minat davasında milddei haZJı 

Bunlardan Etem Süreyya bi- ~lunmadığı için muhakeme ta
raderlerin Yunanlı bir ihracat lık olıınmuştur. 

M. Esat 8. teşkilatı esasiye encüme
nine kendi istediği için mi geldi? 

tı Son zamanlarda halkın efka
d nda hasıl olan karışıklık ne
h en. ileri gelmiştir? Bunun se
~bınj ve kabahatini halkta ara- Barut suiistimalinin gizli kalmış bir tarafı 
kak doğru olmaz. Türk milleti 
~~ndlsini kurtaran \'C kendi~- var mı ki M. Esat B. bununla uğraşsın? 
~ın nihayetsiz emniyetini kaza- İzmirde çıkan Hizmet gazete 
İl~ Büyük Reisinin rehberliği sinde Zeynel Besim Bey (Barut 
/ ınktlap umdelerini şikayet- suiistimali) serlavhasile uzun 
b~l kabul etmiştir. İstiklal har- bir baş makele neşretmiştir. 
i 1ni seve seve yapan bir millet Zeynel Besim Bey, bu mekale
l~kllap mücadelelerine, sıkıntı- sinde teşkilatı esasiye encüme· 
~;rı~~ da seve. se".e katlann1:as!- ni riyasetine sabık Adliye vekili 
~ h~lır. Elverır kı, ona samımı- ve İzmir meb'usu Mahmut E
k et ıle ve yalnız bir yüzle haki- sat Beyin intihabından bahs ve 
vat. söylensin, bildirilsin ... El- kendisine göre bazı sebepler 
t '~r ki o karşısındaki iş bilir dermeyan ederek diyor ki: 

Mua:lim arkadatlar !. 

Yıllık büyük kongremiz 14/ 
11/930 Cuma günü saat (14) 
te Beyazıtta Darülfünun Fen 
Fakültesi yanındaki büyük kon 
ferans salonunda açılacaktır. 

Bu, son kararlarla, müstakil 
bir teşekkül halini alan, İstan
bul Muallimler Birliğinin bir 
yeni hayat hamlesi, yeni baştan 
kuruluşudur. 

Yıllardır devam eden süku
netten sonra başlıyan bu hare
kete - ilk, orta, yüksek zümrele
rden-bütiln İstanbul muallim 
!erinin iştiraklerini rica ve şim 
diye kadar ihmal edilen bu mes 

şirketile bu şirketin mümessili Jorj Karasus tarafından hü· 
Babaeski, Bursa, Ankara, Muiz Ef. aleyhine açtıkları da- kümet aleyhine Büyükdcredekô 

İstanbul ve daha birçok Türko- va Muiz Ef. nin tabiyetmi:ı ev eşyasından dolayı istener. 
cakları idare hcy'etleri reislikle t~biti ve ş.irketin vaziyetinin

1 
5752 altın liralık dava bitmiş , 

rinden aldığımız mektuplarda tetkiki için talik olunmuştur. hüküm tebliğ edilmek üzere ta· 
Ocak ı•mumi reisi H. Suphi B. Davacılar Selaniken Istaııbula.Jik olunmuştur. İzmir reji mü- • 
aleyhine Son-Posta'da M. Ze- gönderilmek üzere şirkete tes- dürü iken firar eden Vasi! Jor 
keriya B. tarafından yapılan neş !im ettikleri malların ziyaa uğ- jiyadis tarafndan İzmirde bırak 
riyat protesto edilmektedir. radığından bahisle tazminat is- tığı eşya bedelinden dolayı 16 
Hamdullah B. in Ocaktan a1d1- temektedirler. bin lira tazminat talebi hakkın 
ği 400 lira maaşın kurultay ka- Nikola Yakamanto tarafın-: daki dava da ikmal olunmus kr 
rarile olduğu ve bu neşriyatın dan Kebzedeki peynir fabdkası ra tefhimi için tehir edilmiştir. 
maksadı mahsus tahtında yapıl nm işgalinden dolayı hükfimet- Türk - İtalyan mahkemesi df 
dığı protesto mektuplarında zi- ten istenen üç bin lialık tazmi- önümüzdeki hafta içinde n;uh
kredi!mektedir. nata ait dava bitmiş karara kal telif davaların mürafaalann ya· 

Türk ocakları umumi kitabem .. =ı=şt=ı=r=. =E=f=is=t=r=a=ti=y=oı;==t=a=r=a=f ı=ıı=d=a=n=p=a~c=a~k=t=ır=·--=---==-= 
tinden: Son postanın ocaklar 
aleyhindeki neşriyati dolay sı le 
merkezin bir tamim göndererek Blok meselesi ~c akki ettiği adamlarının, mü- "Mahmut Esat Beyin teşkila 

biCVverlerinin, yazıcılarının hep tı esasiye encümeni riyasetine
ll r fikirde olduğunu görsün. işittiğime göre hatta ısrar ede, 
Ilı Unu bilmez ve görmezse şaşır- rek- gelişi hiç de tesadüfi değil 
ı.~sı ve tereddüde düşmesi ta- dir. Mahmut Esat Beye bilnıü· 

[teki vazifeye arkadaşları davet 
. ediyoruz. ocakları protestoy<: davet etti4i ,,_ .... _. ---------------------

yazılıyor. Bulıaber bu, gazete- 1 
Yüksek M. M. Miıdiirü 

lıtanbul Muallimler Birliği "Itdir 
· nasebe ve haklı olarak hücun. 

~tık vaziyete daha fazla bir ederken (haşindir, aksidir, fa
tı h vermek zamanı gelmiş- kat muhakkak ki çok namuslu 
d r. İcraatımızı fikirlerimize uy- ve mert adamdır ) demiştim. 

Reisi 

nin diğer bütün neşriyatı gibi 1ı asılsızdır. Tekzip etmenizi rica 
ederiz. 1 

Ahmet Haaıit lzzet Ulvi 

~ııl'ınak zaruretindeyiz. Fırka Şu dakikaya kadar bu fikdmi de M. füat 1.J,y 
~laJığı müzayede ve münakasa ğiştirecek hiç bir hadise vuku Sabık adliye vekili Hariciye tayinleri 
'tı.a konulan bir istismar vasıta- bulmamıştır,. j mücadeleleri nihayet bu dosya-ı 
y değildir. İnkılapçı, cümhuri- Evet ... Mahmut Esat Bey teş ları pattadak ortalığı allak, bul . Konsoloslarımız arasında mu··hı"m ııı~~~i fırkalar esaslı umdelerin kilatı esasiye encümeni riyaseti lak edecektir. 
V"tıdafaasında mütesanit ve yek ı 
lıcıı 1 1 d 1 G 1 . ne tesadüfen getirilmemiş, bel- B .. . . t bedd •• J "'t p ld ·~ t o ma 1 ır ar. aye en o- ki ankasdın çalışarak hah;şıe . _arut suııs~ıma~ı dosyası bu • e u a ya ı ı 

, ~.halk ekseriyetini de dema- gelmı'ştı'r. Anladıg"ıma go"re bu" gızlı, kapaklı ışlerın en muaz- Ü 
MlJı ·ı '"f ı ·1 d ··ı b' d Ankara, 13 (A.A) - Harici- konsoloslug"una sküı> ikinci v ı e, ıg a ı e egı, ter ıye tun'" maksadı,· ı'stı'fanamesı'nde zamı .ır v.e yarın p_atlıy .. acak .o-
c te · 'kil k ı la ye vekaleti memurlarından ka- sınıf konsolorn Firuz B., Ü sküp i~ nvır tarı e azanır arsa zı'krettı'g"ı' "mu"cadele,,ye 1•111kaAn n. sıya~ı rez_ alctın yuzde yır- İ 

"Cali · d h · d ki b b rarnameye tevfikan atideki ze- birinci sınıf konsolosu <lris Gu Ilı erme a a zıya e ya aş- bulabilmektir. mı ~~ nıs etın?e Hal~ FJr~ası-
ı·aış olurlar. Fırka ahlakı kadar, na, yuzde yetmış beş nısbetınde ,·atın tayin ve becayişleri yapıl ra B., yerine konsolos payesini 
t;ı~anın ali menfaatleri de aıı- Filhakika meb';slara nıüteal de Serbest Fırkaya taalluk ede mıştır: j haiz sabık }3elğrat !l1uavin .. kı:n 

hunu emreder. lik ehemmiyetli davaları adliye cek en perişan safhasıdır.,, Münhal bulunan şifre müdürı solosu vekalet emnnde Munur 
ZEKl MES'UT ve teşkilatı esasiye encümenle- Zeynel Besim Beyin bu müta Jüğüne Tahran büyük elçiliği i •İbrahim B., Avlonya ikinci sı

Mektepliler 
müsabakası -----79ncu hafta bitmiştir. 

79 ncu hafta bitmi~tir • 
Gazetemizde çıkan haberler 

den en milhimmlnl seçip cu

n· arıesi akşmına kadar mu. 

abaka memurluğuna gönde
ti . 

n11. Nellceler pazar gilnll 
ne~redileccUir. 

rinden mürekkep muhtelit eneli leasıve ihbaratını varit telakki kinci sınıf müste~arı Vehbi B., nıf konsolosluğunun Meşhede 
men rüyet eder. Muhtelit encü- etmemek lazımdır. Evvel! tmir yerine Sofya elçiliği başkatibi nakli ile M_eşhet . ikinci sınıf 
menin riyasetinde teşkilatı esa E Celal B., yerine müsteşar paye • konsolosluguna şıfre müdürlü,. 
siye encümeni reisi, kitabette de M. sat Beyin teşkilil.tı esa sile ve teadül kanunu.• mucibin- ğü başkatiplerinden İsmail Hak 

siye encümeni riyasetine mah- · L de adliye encümeni mazbata ce haiz olduğu derecede hakkı kı Bey yerme ondra konsolos 
.. b za istediği için getirilmiş de~il · · p ş k' B · muharrırı ulunur. - mahfuz bulunan birinci daire 1 muavını ertev ev ı ey, yen 

B. M. Meclisi encümen riyaset- L d k 1 s ff B 
Yanlış bilmiyorsak şu meş- 1 · · t'h d'l d', 'k' umum müdürlüğü ikinci şubc 1 ne on ra aııçı arı a et ., 

erme ın 1 ap e ı en ıı;er ı ı mu"du"ru" Fuat Abdüsseıam n.,,yerine hukuk müşavirlig"i üçün 
hur "Barut suiistimali,,nin dos- müstafi ve sabık vekil gibi sala . . . . . • .. k•t· ı · d Abd ·1Aı B 
yeleride halen teşkilatı esasiye 1 · r k r d'J yerme Amısterdam bırınrı sın ı f cu a ıp enn en u a ıat . 
encümeninde uyumaktadır ııky~t ".e1 ıyad.altı. te~ ımB e ı e: konsolosu Kudret B., Amister-1 Ami$tetdam kançıları Etem Na 1 

· re ıntı ıap e ı mıştır. anıt suı . . . . 1 'f B • '! · 1 ki Bacut suiistimali dosyası me . . . . . dam bırıncı sınıf konsolosluk I zı ey ve.;:a et emrıne a ıııara I 
ıstımalı ıneselesıne gelınce o- h Ü k'"· ü kA k ı ı ğ B ı· k ydana çıkamıyor .. ;Fakat zaııne- . . mu assesatının s wue ve s- 1 mez ur_ ançı ar ı a er .ın on 

dersem ve ~u teşkilatı eeasiye nun da pek artık gızlı kapaklr küp ikinci sınıf konsolosluk mu, soloslugu kançılrı İsmaıl Ta
encüm.eni riyasetindeki ku3k 1 ıajbir tarafı kalmamuıtır; .kanuni hassesatının Aınisterdama nak-.I !ip Mübarelc Bey, Berliı;ı kaııçı-
nışlarımda vaı:ıılmıyocsam fırka safahatını takip etniektt>dir li ile Amisterdam ikinci smıf Devamı altırırı •ahi/,. ""' 

• 

/.9met Ps. - l.~ferse11 çekileyim.! 
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91 (TercUme ve lktlbae 
hakkı mahfuzdur.) 

Muhteşem kıyafetlerile Mahracalar da geldi. Fakat 
asıl lazım olan yok: Milliciler ... 

B. M. Meclisinde 

KüveytEmiri lngiliz 
himayesinde .. 

;Ankara, 13 (A.A) - Büyük gümrük kanununun 4.> uııc 
Mıllet Meclisi bugün Reis vcki maddesinin tefsiri hakkıncla 
li Refet Beyin riyasetinde top- Başvekalet tezekeresi ait oid~ 

Hindistan .meslesi .tazelendi. Siman .raporu Hindistandıı yaşı 1 lak masa konferansı aleyhi 1 le lan~ştır. Celsenin küşadını mü ğu encümene tevdi edilrııi~td 
Aylarda_nberı bahsı:dılen. kon.te: yan mılyonlarca insanların nis- yapılan nümayişler esnasında teakıp Yunan meclisi meb'usanı Tefsiri talep olunan bu wad 
rans - kı, toplandıgı eskı tarıhı bet kabul etmez derecde miihim polisin vukubulan müdahalesi tarafından gönderilen telgraf kanuni müddetL ... 1den ziyad 
bir masaya izafetle lngiliz hiı.- bir ekseriyetinin okuyup yaz- yüzünden Bombayda 25 kişi ya okunmuştur. Müteakıben 906 gümrüklerde kalan eşyanııı 11 

kumdarlarından kalma tarihi maktan mahrum olduklarını ralanmıştır. Karaşı şehri, keza numaralı kanunla tadil edilen suretle satılacağına dairdir. 
Sait Paşanın hahratında Arap bir masaya izafetle .. yuvarlakı !>aklryamamıştır. Bu büyük konferansın inikadına karşı pro 

muhrumiyte ilaveten şu mil- teste mahiyetinde olmak üzere Gazi Hz. Havalar adamakıll 
vekayiine ait tezatlar... 1 yonlarca insanın arasında bir bir matem günü tutmaktadır. 

1 çok ihtilii.f ve husumet amilleri . . , sogv udu 
Basrada Küveyt EmiriMübare 

1 
ziyeti idare tarzının kaldırılma bulunduğu da düşünülürse . , :n- Delhı, 12 (~.~.) - M.ıllı kon Seyahate Pazar k~ssab~h'ın İn.g~llz him_ayesine smdan bahsederken vilayetle- 1 distanda emel birliğinin temini gre~ Boı:n~ay ıplı~anele~ıne ?~n glinll çıkıyorlar Birkaç gündenberi soğuY3 

~ırmesı ve İngılız Amaline açık rin şöyle dursun İstanbuldaki 1 ne kadar müşkil olduğunu dü- ka ı~lerının sevkıya~ . ışler.ın~ havalar dün de asgari derece. 
tan açığa hizmet etmesi İngiliz- dairelerin bile kendisinin mabe- şünmek zor değildir. Hindistan ve sıgorta meseleleı;ının Hıııtl~ Ankara, 13 ( Telefonla ) - düşmüş dereceyi hararet eıı 
!erin gerek orada ve gerek Ne- yin başkatipliği zamanında her 1 şimdiye kadar, hele .şu son bir k~mpanya~ara tev~ı edece~len Gazi Hazretlerinin mukarrc: :3e 8 ve en çok 10 olmuştur. B~ 
cıt sahilleri üzer. deki nazariya türlü istiklalden mahrum edile- :enedenberi kendisinden çok nı na!~k hır taahhutname ımza yahatleri başlamak Üzeredir. Re ne soğukların erken geırnesı ~ 
tı siyasiyelerini ,Jsbütün mey- rek bütün nüfuz ve kuvvetin sa- ahsedilen bir memleket o:Ju. e~~egı emreı_mış:ır. B~ t~ah- isicümhur Hazretleri, pazar ve mürcü esnafının yüzünü gü!dU1 

d k E t il
. d B d d ke d" . d hutnamede, ımkan daıresmde ya pazartesi günü sehrimizden ·· t.. F k th deıı a 

ana çı armıştı. sasen ng ız ray a toplanılmış olduğunu U• b huntt~n sokntrad a n ısdın ekn münhasıran yerli emtia satına- hareket edeceklerdi;. muş ur. a at rasa ane 
!erden fena halde kuşkulanan nutuyor. Bu keyfiyet 0 kadaı I a se ırme e evam e ece . 1 - d k' d G dığımız malfunata nazaraıı 

t
. ınaca,.,"'ı a mez ur ur. · H · · t'kb · 

1 

.. 
Sultan Hamit bu hadiseler üze- malfun ve şayidir ki hatıratımın 

1 

ır azı z. nı ıs 1 aı soğuklar devamlı olmıya"" 
rine Ba?ıaliye ve ~ahall~~e b~~langıçlarında yazdığım vec- .. Hindistan konferansı için şu DELHİ, 12 

A.A. - (Hava~) hazırlıkları daha bir müddet havalar rr 
sık sı~ .ıra~elıer ~e~lıg ett~ış hıle eski mabeyin başkatiplerinj satırlara ilave edecek bugünlük Gaı;ı~ taraftarları~ın h~rek~tı- gidecektir . 
v~tn. gı_lız s_ıya. setının o h_avalı.~e. den Ali F. uat Bey, ilk defa sada bir söz varsa o da Hindisi anda ne ıştırak etmek tohmetıle hap- İzmir, 13 - Gazi Hz. seyahat H lk b'l .. d ,., oıll - - ·ı t 1 1 h "kt !eri esnasında İzmı·re de ug·ra- a ı gısı erne,.ı 
hakımıyetımıze vurmak ıstedıgı rete tayın olunan Sait Paşayı asıl mı li hareketi temsil eden- se a ı mış o an eş asın mı arı 
clarb !ere karşı müteyakkız bir hattı hümayunu hamilen Babı· 

1 
Terin iştirak etmediği bir içtima takriben 40 bin kişiye baliğ bu- malan çok muhtemel olduğun- dünkü içtimaı 

vaziy7t al~ıştı. 1~.gilizlerin 
0 

aliye götürürke.n: "Paşa Hazret 

1 

, da verilecek kararların lıayat lunmakta olup aralarında bazı- dan burada ba.zı. ~a~ırlıklar ya- Halk bilgisi derneği ililll e~ 
nav~lıde g:ıın~en gune artan bu ,Jerı sarayda tesıs buyurduğunuz kabiliyeti ne olabileceğini sor- lan yüksek ailelere mensup 2 pılmaktadır. Reısıcumhur Hz. cümeni dün saat dörtte Tücld 
faalıyetlen bır aralık Fransız merkeziyeti idare usulünden en maktır. Dediğimiz gibi Hindis- bin kadar kadın vardır. Maama nin misafir olacakları Naim pa-, yat enstitüsünde ictima etııtİ 

1 Ko11/eronslaki lıökilmdar/ardan k d" · d k" f !as otelinde de ha rl ki b 1 d matbuatına aksederek Paris ga evvel şikayet edecek yine zatı f(, . tan en ısın en daha ımbilir ih, itaatsizlik hareketi şiddeti- zı 1 
ar as- tir. Toplantıya Köprülü ıa. 

zetelerinde bu yolda neşriyat devletleri olacaktrr,. <lemisti. aşmır Mahraca.sı. ne kadar bahsettirecektiı!.. ni kaybetmemiş olup hükumet lamıştır. Mehmet Fuat D. riyalct etıı\1° 
baslamıştı. Bu neşriyatın o za- S . p 

1 
d · 1 masa,, konferansı denılıyor· in- L d 12 AA H" · · mahafilini müşkülata uğratmak H. Suphi beyin tir. . 

ınan Babıalice nasıl telakki o- d .. f aıtd.l aşanın 11 atıratın a .t~sa 1 giltere ve denizlerin öte!iindeki h do~ r~, · f · k- ınt ı:tık- tadır Siyası vaziyet adeta bir k f Bu yaz yapılan ikinci ıl 1 d S · p h u e 1 en tezat arı, kendısıne dominionlar kıralı ve Hindistan a ı 0''gresı ır ası, YU\ ara . · · · ·· On eranSl I t un ugunu aıt aşanın atıra- karşı pek ihtiramka"•ane olan du . 
/ 

d · . masa konferansının küşadına cıkmaza ~ırmıştır. Hukumet, seyahatte tesbit edilen not 
3 

t d la k ·· k .. d.. • ımperatoru tara ın an merasım . p 
1? an. an ı:ıa mum. un ur.

1 
ygularım münasebetile busütun 

1 
ld 1 .

1 
d 

1 
• karşJ protesto makamında ol- kuvvetlı olmakla beraber, kon- Ankara, 13 ( Telefonla ) - nazaran bu seyahatten "rı~a. 

:"ı.lh~~a.S~ıt Pa~a ~atır~tr~ !arda tesrih etmek mucibi elem ı':ıu~~~a~m~:~~~~h:r ss~ ~ rn~ı mak üzere bir çok Hint şoLirle- gre bu baptaki memnuiyetlere Türkocağınm tarihçesi ve iftira ilmi neticeler tetkik lıey'ct· 
ıdkıncı cıldını1 n 370 ındc!.fsahıdf:sııı oluyorsa da ne çare ki muttali yor Gelen telgra, h~berl, ~e hn.ı- rinde kısmen terki işgal edilme rağmen faaliyetine devam et- lara karşı cevaplarım mevzuu reisi Abdülkadir B. tarafı:rıd 

e şu satır ara tesa u e ıyo- ld - . • . '. qJ . . . rtı"b t l y kt d" t f d kt b" k f . ah d"l . ruz: o u.~um meselel~r ha~kında .. bu konferansa ait nıaliımat ile sı ıçın te a a mıştır. uvar- me e ır. e ram a oca a ır on enns ıı e ı mıştir. 
e
fsu l t verecektir. Bundan backa demeg-iıı O 

"Küveyt meselesi mütehaddis n··ı·· embre mi ugayırhn.ehsrıyat go doludur. Bu konferansa ııgiliz N d ? Tahriri musakkafat ~ 1l 
H .. b k"" b h' İ ·1 ru U'llCe un arı tas 1 etmek hükun:otinin büyük bir ehemmi e o u Ankaraya bir temsil ziayıntap muhabiri Ali Rıza. 

ve nu are u sa a ın ngı tere ·b ld • d s · p ·· . ·"' hmi eti alı" ld • vecı e o ugun an ve aıt a a yet verdirmek istediğine şi'p • • Fatih kazası dahilinde yapıla h d yın Toros asiretlcri ara-· 
mada FY z ır bo tugu eb~- dokuz defa-sadaret makamına!' he yoktıır. Ancak Hiııdista~ı~ cek olan tahriri musakkafat ko- eyeti gi iyor yaptığı seyah~te ait elde edil· 
ııa ransız mat ua mm ır · b" 1 k · "b ·ı İ l f "h • oa kısmı dediler ki İngilizler garbi geçmış ır zat o ma ıtı arı e sözde müstakil yerli hükiin:dar ta ya _ ransa ı tı- misyonu azaları tayin edilmiş Ankara, 13 ( Telefonla ) - vesaik tetkik edilmiştir. 

b'd b .... k b" A d 
1 

son yarım asırlık vukuata en: !arı ve mahalli bir takım unsur- ise de kaymakamlığa henüz bir Marri Tejene Frera, yakında ayıntap aşiretlerine ait resiınl 
~~nu hı e.

1 
u~ k~r . rap eve- çok karışanlardan bulunduğun- larr namına heyetler bulunan lafı hep O halde... i~'ar vaki olmadığı cihetle \·azi Ankaraya gelerek, temsiller ve rile birlikte büyük bir eser ııeŞ 

~ ~u ur~:ı>° e eyıb~ap~tme- dan sık sık kendisinden bahse bu konferansta en mühim 0 ıa. CENEVRE 12 AA Nor feye başlamamışlardır. recektir. ri tahtı karara alınmıştır. 
sını dvehtik" ıstt~d ,~rtı. 1~1- mecburiyet hasıl olmaktadır; rak büyük bir eksiklik vard~r: 1 F 'n1 d: · -F ı . ,.. b 11 D k · t fi nın a ume ı ev..., a ıye- bunu başka maksada hamlet H. ·11· ·ı . k' veç, sveç, e an ıya, e e Harp malfi.lleri kongresi .c.ski ir mua imin ölümü erne yeni yeni tetlcıka ıs 
den çıkmasını arzu ediyor la- d - · ınt mı ıcı erı yo · ·· menk Lehistan İspanya Yu- B 13 ( M·ıı· ) ticelerine vasıl oldukça b~~ 

•· mek ogru olmaz G dl "'d ·1h . . • ' ursa, ı ıyet - k fe . ııt<> Fransız gazeteleri böyle yazı- E .. . · · · an 11 "n 1 am almı~ olan goslavya ve Romanya mümes- Harp malullerinin senelik K k be d b · ht rm on rans şeklınde e 
yorlarsa da bir milletin diger zcumle S~ıt Paşaı:ıın .hatır~- Hint.m~lli_h~reketi Hindistarın silleri müzakerata e~as olmak kongreleri bugün saat on dört lif m~lctepfe~~e ;~r:ç~ m!ua~= umumiyeye arzedilmesi kafa 
bir millet aıleyhinde ag-razı si- tında Mu~takı Ermenılerın hu- tam ıstık/alı tanınmadıkça in- .. \· . Lo d 'd b d te Darülfünun konferans salo- laştınlmıştır kfunet k h l f t t .k. ·ı ·1 h h • b" .. uzere anıren n ra a eş ev llmliği yapmış olan Büyük Ga- . . .. . .. 
yasiyeden münbais neşriyatına ne tev:ss:ır~ıe ~uge~ keaezal ardı ı- gı tere. ı. e ;r aknlgı . 1:dnıu1 zakle Jet mütehassisları tarafından nunda icra edilecektir. zirtln hocasi ve lstanbulda fazi- Varıdat mudurü 
inanmak caiz olamıyacağından ar a- reye gırışmıyece erını e eat e . ., . 1 b h • . T . ·d İngilizlere imat ohınan bu gibi ki E~enilerle birleşerek o ci- ilan etmişlerdir. Buna lcarşr Hin tan~ım. edthş 0 an . a r~pr~e ercüme bir eser let mükll.fatına namzetliği konu Maliye vekaleti varidat ['t!İl 
ama! benim reyime göre itima vardakı dağ!~~·da~ birine tah'_ls- distanda mukabil. bir c~reyan alık.anımı .a ul ~t~ış~~r r ... u Türkiyat enstitüsü ahiren lan Galatasaray muallimlerin- rü dtin Anlı:arya gitmiştir .. 
d 

• l'h . sun etmelerı uzerıne mabevın- uyandırıl mı~. Jngılterenın mu-- proJe, bahrı tahdıdı teslıhat ıçın den Mehmet Nuri Efendi bu- o· l d "·ı a gayrı sa 1 tır J ., f d 1 l almancadan tercüme edilen bil- ur şey egı 
S 

•t p b.,, "dd" k den asker ve top sevki hakkında zaheretile Hindistanrn miistak- konferans tara m an usu o a- gUn vefat etti cenazesi göz yaş-aı aş,anm u ı ıasr ne a- b" . d ım· . d b . k k b 1 ed·ım· ı · yük bir eser neşretmiştir. Ese- 1 d k ld ld E · ul 
dar yanlış olduğu daha kendisi- ır ıra e ge ış ıse e u cıhet bel idare şekli tayin edilmesi bu ra a u ı ış o ~ prensıp- rin ismi "Venedik membalanna ar arasın a a ırı ı. mır s 
nin hayatında sübut bulmuş ve B.abıalice. tasvip olunm.ıyarak mukabil cereyanın başındakiler !ere tevafuk etmektedır. Maa- nazaran şark meselesidir." tan kabristanına defnedildi Ho 
bizzat Sait Paşa bu rey ve irti- bılv.asıta ıcra.kılı.nan nasıhat_ ü- ce. ileri sürülmü.~tür. Bunlar lıı- maf.ih, müza.ke. re esnasında bazı canın ölümü burada umumi bir satmış ! 

Babası kızını 150 liraY9 

~ E l h -11 ı ha ki f d b ı ki Bu kitap ilk defa bizde ter- u d t hadının mfilı:fisu vukuata şahit zerıne rmenı erın ta asunga - gıltereye sadık olan ardcr. . . teslı t te ı ın e u unaca ar cüme olunmaktadır. teess r uya'!; ~ı! ,ır. Seydiköy nahiyesinin J{e~ 
köyünde garip olduğu kadar 
ci bir hadise oldu. Marunut JıB 
mında bir şahsın kızı Fatrnıı 
nımı kaçırarak bikrini izale . 
den 20 yaşında Hamza aleY1d1 
pe takibat yapılmasını iste 
Maznun tecavüzünü inkar etı;i 
yor. Yalnız ifadesinde diyor 0 

almııstur. Harbi umumi İngiliz- ları~dan çıkarıldıkları muhar- Konferansa bunlar getirildi. dır. L k } 
leri'1 Arabistanda büyük bir A- rerdır. . . _ . .. Müzakeratı hayli uzun süre- Fransa ile İtalya arasında Dün geceki konferans imon ve porta a 
rap dav eti meydana cıkarmak ,Muş gı~ı daglık.?ır ~erde lı.u- cek olan bu konferansın malıiye bahri mesai! hakkında cereyan mahsulü 
ve Mekkeyi bu devlet~ vererek kumete f~len ve musellaha~ ıs- ti istİ§ar1dir. Verilecek kararlar etmekte olan müzakeratın inkı- Dün gece Türkocağmda mu-
hiitun Arabistanı devleti aliye kY:1

1
n etmış lerkba~ı shekavetı ten- temenni mahiyetinden öteye taa uğradığına dair olarak mat- allim Vahit B. tarafından "İs- Adananın bu sene yetiştirdi

ği portakal, limon mandarin ve 
saire miktarı hakkında iktisat 
vekilliği ziraat umum müdürlü
ğüııe bir rapor gönderilmiştir . 

"d . d k h ı ve mem e etın uzur ve asa · k . .. l . b . · den haber el ı kenderi Kebirin !ahtı" mevzulu 
ı aresııı en nezetme ususun- . . . . . . k geçmıyece tır. on soz ııgılte· uatta ıntısar e o a- b" f 
daki siyasetlerini izhara vesile ky~ş~nı ~~sıs .ıçın.:ıs ~r ve Stop spev re hükumet ve parlamentosu- yısi!e Eylfıl ayında resmi müza ır kon erans verilmiştir. Kan-

ını munasıp gormıyc:rı aı a G · b. k feransta kalabalık bir ınu··nevver 
te kil etmiştir. b "f d . h k"k nundur. eçen luızıranda nesre kerata faydalı ır supette te rar 

" . p . h d sanın u 1 a esı a 1 at~n mu- d"l "' ıı· a· . . . . d. k d zümre hazır bulunmuştu .oaıt asa. yıne atıratın a, f k 
1 

b"l . S . · p ı en ,,ımon rapom ın ıstamn baslamak ıcın şım ıye a ar a- r. 
Ali Paşa zamanındanberi Yeme va 1

1 
to sba ldı el 7-~E·nı aı.tl 'da~a- müsıakbel idare şekli içir. bir meİı bir esas hulunamarnı oldu Konferansr müteakip "Tchai-

h · · ·d ·lm nın s an u an .rmenı ı:ı se t k d in 1 1 l.' . . bT kov~ky Peter İljitechin" in par-
nı: ~-tanyb~tı ı kare ven e- si esnasında Ermeni patrikha- a ımhve~ahya1da ı kııny1orc u. ,ıı ğu teyıt edıle__::ı::___ al 1 mı ouııası ır ta ım mazarrat- . . . . rapor er a e ne on eran~ın. 1. .1. · ı· h Al ç arı ca ınarak güzel bir gece 
lar tevlit ettiğini ve diğer ha- nes11!-e. ~oplanan komı.~ecı}~rı ne de lngiltere hükumet ve par ngı iZ ve ıa tı man geçirilmiştir. 

.
1 

. . tenkıl ıçın payıtahtın aobegın- ı · d t · d zı ı ayetlenn de merkezıyet u- d .kh "'lm ;ımentosunun kararların a az ayyaresm e 
l ·ı "d d"l 1 . . . 1 e patrı aneye top atı asını .. . 1 k su ı e ı are e ı me en ıyı oma be . . A 'f B t .1 1 muessır o mıyaca tır. LONDRA 12 AA - Prens ilan 

dığını ve altıncı defa Sadarete mH~ k.ı::ıncı kl~ıf CJ'.' v1ası ası e Simon raporu Hindistan dalıi d G 1 lı· gÜn Do-X ·ta•marcsi-
ıd·-· d y . . b" . un ara te ı etmış oması s?.·t /' d ht . t. t . t k e a' u u Bayburt Çoruh Un fabr:kası-

ge ıgın e eı;nen ıçıknd. ır nı- yanı dikkat oldug-undan Sait Pa fınk e mb.~ .. arkıye ı evsı ~dn:e : nin 30 dakika devam eden ceve- .. h zamname tanzım ve ta ım et- t a at utun uvvet ve ı areyı • . 10 d nın mute assıs bir uncu ustası-
. . d . d . k d - sanın staııbulda top kullanı 1- b · k d 1 "lt . t .1 lanı eEnasında tayyareyı a- na ihtiya.- vardır. Talı"p olanla-

mıs ıse e ıra esı çı ma ıgını k .f . _. . j ır mer ez e ngı ereyı emsı . d b 1 d • 
B kt d S 

.t p masını te lı ettıgını unutarak d 1.. • . 1. d t kıka kontrol altın a u un ur- rın a;mdiye kadar hangı· fabrı·-
vazıvor. u no a a aı aşa- M E .

1 
. . . 

1 
e en va 11 zımumımn e ın e op- . .1 ...-

ya altıncı defaya gelinceye ka- uş . rn;'~':11 .e~ın~ nasıhat e yo- lamak gayesine matut bir şe- muştur. Do-X 111 başpı otu, pren kalarda çalıştıklarını ve kaç lira 
dar hu tavsiyenizi neden tatbik la g~tırdı~ını ~d?ıa ~c sarayın kil ileri .~ürüyordu. Evvelce bah sin tayyarecilikte meha.re~ sahi- maaşla fabrikamızda çalışabi -
etmediniz denilecek olsa bil- ~e~rı t~tbırlennı _akı;:1 ~~nıktrr- settiğimiz bu raporıı bütür. te- bi olduğunu beyan etmıştır.Tay leceklerini beyan etmek üzere 
mem nr. cevap verir? Sait Paşa .~gını ~~ at et_ın:~f a ışması ferruatile bugün tekrara hacet yare ayın 14 ün~e saat 9 da Bor (Bayburt Çoruh) Şirketi idare 
Yemen için muhtariyetten, di- sukut 1 e geçıştın e~ez. . görmüyoruz. Sırası geldikçe bu do'ya müteveccıhen hareket e- meclisine müracaatları ifan olu-
~er hazı vilayetler icin merke- (Bıtmedı) mevzua avdet edece "Tiz. Yalnız decektir. nur. 

...,••••••••••••••••••••••••••• fn.~A..•~ tadır. Sonra Almanyada Versay yanın yaptıracağı yeni gemiJCr. 
ı l H \ k S 1 } l t mua11edesile inşasına müsaade den daha kuvvetli olmakla bera t::::Bw www!!t.:: ... ?::~:!:www .:::.J ~~~~ö;tüi!e:~·t z~:~~l~~;:! ~:; i~:h~o~~::ştı:u~~~:l~s7c;:~ 

karar verdiğinden Fransız ef- b~l e?ilecek olursa, Alman ge-
Teşrinisani ayı ile ayrı ayni tahdit edilmeli. Denilebilir ki 1 mek için toplanmı~tır. Konfe- kan büsbütün galeyana gelmiş- milerınden top ve techizat iti

her memlekette siyasi hayat da hakkında bu kadar ittihadı ef- rans ayın altısındanberi müza- tir. Malfimdur ki kıt'ası çok kü- ?arile zayıf olacaktır. Bu şera
ha faal bir devreye girdiği gibi, kar olan mesele yoktur. Bu me- kerededir. Telgraf haberlerin- çük olan bu gemilerin inşaatın- ıt altında Fransa müşkül hir va
beynelmilel münasebatın tanzi- sele hakkında gazetelerde ve den anlıyoruz ki gayeye doi'ru daAlmanlar o derece kemal gös ziyettedir. Bunun çıkar biı" ~o
mi gayesine matuf diploması fa mecmualarda çıkan yazılar yal- üç kol üzerinden gidilmek iste- tcrmişlerdir ki büyük kıt'a ge- lu, Versaydaki kuyutlu bir tara-
aliyeti de başlar. Fransada Mec ruz bir tarafı müdafaa eder. Tes niyor: milerle mücadele edebiliyor. fa bırakarak Almanyay-ı da di-
lisi Meb'usan açıldı. İngiltere- lihatın ilgası değilse, tahdidi 1 - Devletlerin bütçelerinde Ersatz _ Preussens namını ger devletler gibi Waşington 
rle parlamento faaliyetine baıı- lüzumundan b~se?er ... Dev~et tahdidat yapılmak suretile. 2 - verdikleri ilk zırhlı henüz ik- ve Londra mukaveleleri ile tak
ladı.Dominionlar konferansı de- adamları her vesıle ıle soyledik- He.r. devU:tin asken ~uvvet- mal edilmemiş olmakla bera- yit etmek. Alman siliihlarmın 
vam ederken evvelki gün de leri nu~klarda d_ai?1a ilgasın- lerını tahdıt etmek suretıle. 3- ber,bu geminin inşası epeyce de tahdidine ait mühim bir madde
Hindistan konferansı içtima et- dan degılse, tahdıdınden bahse- Mecburi hizmeti askeriye müd- dikoduyu mucip olmuştu. Vazi- nin tadili demek olduğundan 
ti. Fransada meclisin a~ıldığı derler. Fa!ta~ devlet~er.ara~mda detini tayin etmek suretile. yeti işkal eden bir amil de bu Fransızlar bunu da kabul e<le
gün de Amerikada intihabat ya- b1} kadar~~~ ve ıştır~kı ef- İşte bu meseleler müzakere bahri tahdidi teslihatm Alınan- mezler. Velhasıl İtalyan reka
pılıyordu. İki gün sonra da Ce- kar olan_ ış, ıs.~~daf e_~ılen ga- edilmektedir. Geçen hafta da yaya ait olan safhasında Lon- beti yetmezmiş gibi, şimdi Fran 
:.evrede 32 devletin iştirakile Y~:ı:'.e. dogru yuruye~~gı. yerde izah ettiğimiz gibi, konferans dra konferansından başka bir sa için bir de Alman rekabeti 
İhzari tahdidi teslihat kongre- bıl~kıs ~e~ sene aksı ıstıkamete beynelmilel münasebatm bu ga ölçünün kullanılmasıdır. Bahri ortaya çıktı. Bütün bunlar tah-
. ld H f . , haAdise dogru gıdiyor. Devletler her ı:e .. "h l" . . l"h b .... k ılı d"d" rh ... sı ~ç~ ı. a tanın sıyası . ne bir sene evvelkinden daha yeyı ıstı sa ıçın en müsaıt oldu tahdidi tes ı atın uyu zır t · ı ı tes ı at ışını karıştıran a-

lerını say~rk~n, So':'.ye.t ~~v-~e_tı- çok silahlanıyorlar. Bugün bir ğu bir zamanda içtima ediyor. !ara ait olan kısmı, Waşington millerdendir. 
nın de 13 uncu yıl donumunu ıd- çok devletler 1914 • d Fransa, Almanyadaki intihaba- mukavelesile halledilmiştir. Di-1 * • * 
rak ettiğini unutmamak lazım- harbin arifeslnden da~~n~~~n si~ tm neticesi ve İtalya ile bahri ğer gemilere ait kısmı da Lon-ı 
dır. lalı sahibidirler. teslihat işini halledememesi do drada imzalanmıştır. Hal~ukl Fransız Meclisi Meb'usan! a-* • * layısile bu aralık harpcu bir zih Alınanyaya vazedilen tahdıdat çıldı. Hatırlardadır ki meclis ge 

Tahdidi teslihat hakkında in- Cenevrede 32 devletin iştira- niyet taşımaktadır. Hatta Tar- Versay muahedesile vuku bul- çen Temmuzda Tardieu tarafın-
sanlar v .. milletler arasında it- kile toplanan ~hzar1 t~hdit kon- dieu hlikumeti, bu devredeki n:ıuşt~.1'.~~sızları~ şimdi elle-, dan .tatil ediın_.ı:sti. Arad.aıı .~o-

Bu rapora göre: Adana mer
kez kazasında 195 bin portakal 
554 bin limon; 150 bin manda· 
rin ile az miktarda ağaç kavunu 
istihsal edilmiştir. 

Kozanda fazla miktarda por
takal ve limon bahçeleri teessüs 
etmediği için buradaki istihsa
lat merkez kazasına nazaran az 
bulunmaktadır. 

-Türk ocağında konser 
Bugün Türkocağmda saat 

üçte konservatuvar san'atkarla
rı mevsimin ilk konserini vere
ceklerdir. Konsere herkes gele
bilecektir. 

"- Fatmayı babası Maıııı1 
la öveyi validesi bana 150 !irllJ 
satmışlar, ııe istersen yap ııı. 

mişlerdi.Onların rızasile fıı ·ı 
nın bikrini izale ettim. B~~ 
150 lirayı tediye ettiğim "ıııi 
den itibaren bir hafta g~çrııe re 
ti ki yine bana müracaat ed~ 
daha elli lira istediler. Bu P

111
r. 

yı vermedim. Muğber oJdll 
Şimdi şikayet ediyorlar." ill 

Fatma, Haınzanın ifade5
3 

tasdik etmiştir. "Ben Bartl~ 
seviyorum. Beni satan bab 11 
para vermesine ben razı oııı:ı 
dım" demiştir. Tahkikat dev 
ıcdi or. 

di açıldığı zaman hükumetin kÜvvetli"hissetmektedir. ~:: 
zan ve tamin edildiğinden daha dar ki muhalif Sosyalist . ~e 
kuvvetli olduğu anlaşılmıştır. kal Fırkası, son kongresııı gr 
Buna başlıca sebep, yukarda şağı yukarı hükumetin protıti 
tahdidi teslihat meselesini izah mmr kabul etmiş dertle 
ederken anlattığım hadiseler- Fransada politika hayatı ~~i 
dir. Fransa şimdi emniyet ve kında tahminde bulun~a.~ ~}' 
s~lameti için her zamankinden küldür. Fakat öyle goruıı~is 
ziyade kendi silalllarına ve Av- ki hük(imetin hayatında JiSİ 
rupadaki müttefiklerinin müza- bir istikrar vardır. Bu ı:tl~~r ııe 
heretine istinat etmektedir. Al- daha 18 ayı vardır. Kiı:tı~'~u ıı· 
manyadaki intihabatın net;cesi, ki de Tardieu hükilrnetı Fa!t9 
İtalya ile anlaşmamazlık, Mus buçuk seneyi daha yaşar. Jjtilı 
selinin nutukları, İngilizlerin, dediğimiz gibi, Fransrz P0 u 
bilhassa amele hükfuneti iktida sının bir günü bir güniitıe 
ra geldikten sonra Fran 'adan 
ayrılmaları, Briand'm. Avrupa 
projesinin reddi bütün bunlar 
Fransayı kendi batının çart>sine 
bakmağa sevketmiştir. $inıdiki 
hükumetin de programı e..asen 
bu idi. Bunun içindir ki meclis 
açılır açılmaz, Başvekil i•.tizah 
takrirlerinin şu sıra ile miizake
re edilmesini teklif etmiştir: 
Harici siyaset, hükfimet;n tay
yare siyaseti, siyasi meseleler, 
içtimai meseleler, müstemleke 
meseleleri. Hükumet kendisini 

maz. 

• • • ,9 
· d k. · "h bat şa> ' Amerıka a ı ıntı 3: . tııt' 

nı dikkat netice verrnıştıf· pı.tlıl 
habatm neticesi iktidard~ . ~ tı' 
nan Cümhuriyet Fırkası ıçı fl9 

hezimettir. G~~~i ~l~ telf,~s'' 
rm haber verdıgı g1bı, Md !1'otı· 
ve Ayan meclislerinde e ııt'$ 
ratlar ekseriyeti kazaııafat<ası· 
lardır. Fakat hükumet. ır·~t;r. 
nın ekseriyeti iki ye !ıı~~· ,ıe· 
Mebusan Meclisinde şı['tl ~ rıı~ 

lb azasııı 
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sı·arında yapılan suiıislimal 
Vilayette Suiistimal 

l'ürkiyede ikamet Muzir bir cografya kitabı 
edebilmek İçin Moris Hayf isminck bir Fran 

N sız tarafından tab ve İstanbul 1 
ekadar para taşımaları ekalliyet ve ecnebi mekteplerin 

icap eder? de okutulmakta ve Türkiye ha-
ritasını bir talmn ekalliyetlere 

Meınleketimize gelen ecnebi bahş ve ita edilmiş gibi göste-
ttin b' k b' d b '~aı ır ı~mı. ce ın e. eş pa- ren cografya kitabı hakkındaki 

oJı:ııyan kim~elerdır._ . neşriyat Maarif Vekaletince na 
Ilı 'lenı kabul edılen bır tali- zarı dikkate alınarak tahkikat 
r atname mucibince bundan son başlanmıştır. a 
i~ 1kamet için gelecek ecnebile-
~ beraberlerinde behemehal 
\O lira para bulunması, transit 
it 'ak gelecek yolcularında 2~0 
~~- lira bulunması icabetmekte-

[ Ekonomi 1 Tröst var 1 

la 
. ı 

Belediyede 

Terkos işi 
Nafia Belediyenin 
teklifini kabul etti 

T erkos imtiyazının 
muhakkakbr 

feshi 

Belediye müfettişlerinden 
Hüsnü, Muhsin ve Cemal Bey 
lerin vazifelerine dahiliye vek§ 
letincc nihayet verilmesi müfet 
tis Hacı Hüsnü Beyin verdifi 
raPcır neticesidir. Bu rapor, ba
zı gazetelerin yazdıktan gibi, 
gaz deposile ve saire ile alaka
dar değildir. 

Bu müfetti,ler ali hiç bir mek 
tepten çıkmadıkları için ali mek 
tep mezunu olmayanların mii
fetti1tlikte muvaffak olmadıkları 
görüldüfünden başka bir vazi
kde kullanılmalan muvafık gö 
rülmüştür. Bu itibarla bu zevat 
pek yakında diğer vazifelere ta· 
yin edilmek üzeredirler. 

Yeni dispanserler 
Belediyece muhtelif yerlerde 

yeniden dört diapanaer açılma
sına karar verilmiştir. Bunun 
için llzına olan tahıı!.aat temin 
edilmiştir. 

M\inaaip binalar aranmakta
dır. Bunlardan birinin İstanbul 
birinin Beyoğlu dlgerinin Kadı 
köy ve dördilncüs\inün de Üs
küdarda açılması mukarrerdir. 

~~il, hükumetin ancak 218 a- kadar devam edecek Ve yeni için ihtiyaÇ vaziyetindeciir. ka bir şey değildir. pek aıa yerle~ebileceklerini ~öy mesine sürülderunesini hayli gal Rıfkı Bey- son- . il:amanlarda bu , ·~~! v_ardır. A}'.an. M~cl~sindeki meclis ancak gelecek senenin • * • Yuvarlak masa konferaıı.~ının !emiştir. Müscviler her memle- rip bir tecelli olacak. Kim bilir komşu memlekete bir tetkik se-
ltıo~rıyet te bıre ~nmışt~ı De- Kanunuevvelinde toplanacak- Londr . .. . . nelere karar vereceğini ve bu kette bir çok gazetelere hakim belki de bu, musevilerin tazyiki yahati yaptı. Sütunlarımızda 
~a ratıarm 47, Cumhunyet fır- Ur. Ertesi sene de Reisicümhur k ada _evvelkı iun Hıı.dıs kararların nasıl tatbik ec'ilece- vaziyettedirler Bu gazeteler de karşısında İııgilterenin ric'at i- yazdığı, şayanı dikkat yazılar-

• ~ 1~lln .da 45 azası vardır. Bir luk !çin intihabat yapılac-:ıkur. t~n olgr~~ı toplan · Bu kon- ğini bilmiyoruz. Şurasını ~im- bırer hafif vey~ ağır top halinde çin yol aramasıdrr. Bakahın i- dan anlıyoruz ki, Rusya iki se
lııı_çhıftçı fırkasına mensup aza Yanı Hoover yeni meclis ile bir g eyfe ngıl~zler yuvarlak masa dı.den so'"ylı'yebı'lı"rı· z ki ko ıfe- İ ·ı· Hük. ' ti. t ·ı a·ı ~in iç Y.üzünü hadisat bize gös- ne evvel giriııtig-i ve tarihte em 1 cd'Jd'-· d C" h · kon eransı ısm· · · ı d' • ngı •~ 'me ne evcı ı e ı -itı r3Pk ı ıglın en l~~ urr- sene beraber çalışacaktır. Yani İngilizler~· v~:?;11ş rrb~'.· ransta bulunmasında büyük bir 1 miştir Diger taraftan Siyonist tercektır. saline tesadüf edilmiyen tecrü-
·-.ı. ır ası aza arı mec ısa: an- İ 'h b .. . . , , ın er ve u- f d 1 anlar mevcuttuı· . ~ . . .....,... b d ff k 

1 
y · b 

" Yarısını teşkil ediyorlar de- ntı ~ atın Cumhurıyet fırka tim alakadarlar Londrada bir ay a o mıy , el · I teşkılatının reısı olup ta son ka- * * • e e muva a o uyar. anı es 
'lıtk(ir. sı al~yhıne tecelli etmesini, A- masanın etrafına toplanıp Hin- Asıl bulun~ası lazım f _enler rar üzerine istifa eden Dr. Weis Rusyada Sovyet hükllmeti, senelik plan yürüyor. Şunu da 

1 . . . . merık~d~ son bir buçuk sene zar distarun İngiliz impcratoduğu y~kt~r. Eger bu kon eran.s~a mann ileİngiliz projesinin sahi- dahildeki sarsıntılara ve haric- söylemeliyiz ki, aksi idd";da 
, ~arC.erı;ı An.er~~~aki sı.stem fındakı ıktısadi buhrana atfet- içinde İ§gal edeceği mevkiin ta- H~dıstanın ~ukad.dı:_ratı ta.':" bi olan Lord Passfield arasında teki propagandalarına rağmen bu!unan yazı.larada çok tesadüf 

1 ~~aınenter d~gıl~ır. Yanı mu- ~~~lazımdır. Har~~ umuminin, yini için müzakeratta buluna- edılecekse, H~t ~ıllı _te~lnla- bir muhabere cereyan etmiştir. on üçüncü yıl dönümünü idrak edır'Jruz. Bız komşularrmızm 
a ~ d1.er ek_serıyetı k~~alar butun Avrupayı, ıçmde yakıp caklardır. Tttlgraf haberlerine tının da temsıl edılmesı hızım- İngiliz ga 7 eteleri tarafından etti. bu teşebbüslerinde muvaffak o' 
' 

1~ li Umhıı;ıy~t frrkası hukurr.e- kavuran buhranından Amerika göre, konferans İngiliz kralı ta dı. neşredilen bu muhaberat oa Onüç senedenberi Rusyada ko malarrnr ~and~n dileriz. Fal~at 
~tıı oover ıktıdarda ~~ldıkça ~e lılar masun kalmışlardı. Geçen rafından ehemmiyetile mütena- * • • çok sayanı dikkattir. Museviler münimı fikri epeyce mühim beş senehk plan muvaffak O•Sa 

·~ eder. Fakat teşrıı kuvvetin sene bu buhran Amerikayı da sip debdebe ve ihtişam ile ard- Filistin meselesi hararetini İngilterenin maruf avukaıJarıru tahavvüller geçirmiştir. Bunlar da olmasa da, Rusyanm huvün 
~~·İcra kuvvetinin de ay:-r fır- ziyaret ediverdi. Ameri1'alılar mış, Başvekil de nutuk söy'le- kaybetmemiştir. Dünyanın her harekete getirmişlerdir. Hindis Rusyanın dahili umuru olduğun bunu ba~armak için sarfıcttiğ 
'ı ~a mensup olması, devlet Avrupalılardan daha he~apsız miştir. Yuvarlak masa konferan tarafında Müsevi teşkilatları ha tan komisyonu reisi olan maruf dan bizi alakadar etmez. Fal'.at sayü gayret, her millet i~in bir 
,~kınesinin muntazam işleme- olduklarından bunun n !t cesi sına 90 murahhas iştirak etmek rekete geçmişler, İ;;giliz hüku- Sir Johni Siman Times gazete- bu on üç sene zarfında Sovyet : nümunei imtisal olmağa de - er. 

e bir engel teşkil eder. Esa- müthiş bir mali inhidam olmuş- tedir. Bunlar~a~ 17 si İngiltere- t' cc Filistinde Araplara da sine yazdığı bir mektupta JnE(İ- hükumeti birçok sarsıntılara gö l Bir çok milletler haricin bin lıir 
/

1 Aınerikadaki devlet şekli- tur. Gerçi hala Amerika, diğer yi, 16 sr yerlı Hınt hükumetleri m~ ın . h k ·1m . . t !iz hükfimetinin bu kararını g.'.y ğüs germiş ve yaşamıştır. On iktısadi desteği ile ayak üzerin 
~~en zayıf tarafı da budur. Avrupa devletlerile kıyas kabul ni 57 si de Hindistanın İngiliz musavı ~ ;7 es;ı ~ro ;s- ri kanuni bulmaktadır Ve muse üç senedir hergün Garbi Avrı.ı- de duramazken Rusyanın h·r ci 

~ ı\ Yle. bir vaziyet hasıl olunca etmiyecek derecede zengin ve idaresine tabi olan hükftmetleri : ~~e ~~- 1 ~:r. b' ev ./'r ~a vileri Lahey mahkemesine mü- padaki gazeteler, Sovyet hükfı- han husumeti karşısında hu ik
utııerıkada devlet isleri Feisi- müreffehtir. Fakat inhidamdan temsil ediyor. Yani uzun 'JÖ~"in · te '.,en uyu f 1~ .. mı ~ng e racaat etmeğe teşvik etmekte- metinin heran yıkılmak üzere tısadi seferberliği, ulvi bir r.ıan 
n ~hurla, Meclis arasında bir evvel, refaha Avrupalrkrdan da kısası, hepsi de İngiliz menafi- A~_en.c~nın maru. usevı. pro- dir. Guya yeni proje, mandanın bulunduğunu ilan edip durmuş- zaradır. Büyük komşumuzıı bu 
~ekişme manzarası irae eder. ha ziyade alışkın olduklarınJ.ın ini temsil ediyor demektir. Çün f~sorlerı nutuklar ırat _etmışler- ahkamına mugayir imiş.. !ardır. yrldönümü münasebetile tebrik 
'I bunun neticesini daha ziyade kü İngilizler ile Hindistandakı 1 dır. Mar•ıf Banger Zelıx Waı- Mandayı yapan, tefsir ve tat Sovyet idaresindeki menıle ederken giriştiği muazzarı isde 
~ {ni meclis derhal vaz;f pye hissetmektedirler. Nihayet re- İngiliz idaresine tabi hükuMet 1 burg da bu vesile ile irad ettiği bik eden İngiltere olduğ_una \ketlerde neler oluyor?. Maatte muvaffak olmasını da terT'eımi 
aş aınıyacaktır. 71 İnci mec- fah ta itibaridir. Başka millet- murahhaslarını biribirinden a- nutukta Filistindeki fazla Arap göre, şimdi ayni irgiltereE;ıı ·ı ı:rısüf harice pek az hakikat ederiz. 

olan imdiki meclis Marta !er için lüks olan. Amerikalılar yırmak hnkuku incelikten bas- nüfusunun Maveraı Erdeııde manda yiizünden Lahey ımıhkt: sız<ıbilivor. Arkada~ımız Falih Ahmet SOKRii 
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Biliniz bakayım bu mantarcı kim!. Bı·r kavuk- devrı·ldı· 
' 

Asrın umdesl "Milliyet" tir 
' ' 1 TEŞRİNİSANİ 1930 

r iDAREHANE - Ankara cadde.J 
: !'lo: 100 Telsnf adruiı Milliyet, ı .. 

tan bul. 

Telefon numaralanı 

lıtanbul 3911, 3912, 3911 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

1 3 aylığı 
Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 

1 -") " • 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

' • ' Gelen evrak geri verilmes 
Müddeti geçen nüıhalar 10 kurut 

• tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
• ~ itin müdJriyete müracaat edilir. 

ı 1 

I · = 

·ı 

Gazetemiz ilanların mea'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
!'ün hararet en çok 9 en az 7 
rece idi. Bugün ruz~Ar mutavassıt 

Juaı esecek hava kapalı olacaktır. 

Onda her nesneden bir parçacık var, 
Palavra yazmakt1t bildifi ilim, . 
Atar her nefeste bir alay mantar .. .• 

* *' • 
Yenir mi, yenmez mi? demeyin, zira, 

. Yeni lir yutulur şey değil asla, . 
Gerçi bir mektepten almı~ diploma, 
Fakat boş şeylere etmez ıtibar . .. 

• • • 
Semtini söylemem, şehirde mamur 
Bir yerde oturur bu zati meşhur, •. 
Fakat bir iane etti mi zuhur, 
Üsküda. ·a eder yiizerek firar. 

* * • 
Ellerinde cebinde büyütmüş ebi, 
Cepleri sanki bir eldiven cebi, 
Ardma zemberek takılmış gibi, 
Yerinde duramaz durucuk kadar. 

* * • 
Çkmaz hanesinden dişan, meğer, 
Tutulursa çıkar nezleye gezer, 
Yalan bulamazsa doğruyu söyler, 
Bu meziyyetini edemem inkar . .. 

* * * 
" T:ırihi kadime çekilsin yekun," 
Ademi arayan Havvada bulsun! .• 
Diye, bazı baZI biı ~ürü sütun, 

. Yazar işkembeden kalusa uçar .•• 
* *- • 

Biliniz Bakayım bu mantarcı kim?. 
Ne eczacı kendi, ne ılebir hekim,. 
Ellnde bir salip, patrikY oakim, 
Tarzmda, müslümar.metaı satar. 

Fani! Mazlum 

• • 
~ 

. . 
... 

eseri l\1üsahipzade 
revüye benzer 
oldu 

Senenin ilk telif 
Celal Beyin tarihi 

bir piyesi 
Biz mesut olduktan sonra .. 

-Fransızcadan-

Müsablpzade Celil Bey eski 
devirlerdeki İstanbul hayatına 
dair yazdığı eserleri evela ala
turka öperet şeklinde yazıyor
du. Öperet teşebbüsü bir netice 
veremeyince Darülbedayi sahne 
sine geçti. "Fermanlı Deli" ile 
"Aynoroz Kadısı", mevzuların
daki anekdot zenginliği ve man 
zaralarmdaki orijinallik sayesin 
de çok rağbet celbettiler. Hele 
"Aynoroz Kadısı" geçen sene
nin en çok rağbet gören eseri ol
muştu. 

Ayni kıymetli müellif bu se
neye de "Bir Kavuk Devrildi" 
atlı yeni bir eser yetiştirdi. Bu 
oyun mevsimin ilk telif eseri 
olarak bu hafta sahneye kon
muştur: 

den misal alalım. Bu eseri bü
tün sevimliliğini muhafaza ede
rek, hatta arttırarak daha kısa 
ve mütemerkiz hale koymak 
mümkün değil '."'ydi? Zannımı
za kalırsa pckaıa da mümkün
dü. Bilfarz, Fransız sefirinin 
Sadrazam tarafından kabulü 
merasimine bir tabla - hem de 
temsili okadar güç bir tablo -
tahsis etmeğe ne lüzum vardr? 
Bu sahneden beklenen gaye, di-

• 
ger maruzat arasında da ifade 

Bu izdivaca mana veremiyen - Oh, bundan bahsetme.· 
!er çoktu. Kadın otuzu çoktan Geçmiş günler .. 
geçmişti. Zengin değildi. Buna -Senin bana ettiğin iyilik~n 
mukabil kocası gençti. Fazla o- bahsetmek istemiyorsnu, fakat 
!arak zengindi. Bu izdivaca ma- ben .. 
na veremiyenlert _Bana öyle geliyor ki seniıı 

- Bir iki sene sonra kadın aşkın eski bir minnettarlığIII 
!büsbütün yaşlanacak .. Halbuki yüklettiği bir borcu ödemekten 
kocası genç kalacaktır. "b 

ı aret. .. 
Ne bilyük bir tezat... O za-

man bunlar bedbaht olacaklar- - Rica ediyorum, ne böyle 
dır. düşün, ne de böyle söyle .. Bı;n 

Genç erkeğe varmak istiyen seni sevdim. Bu muhabbete mııı 
genç ve zengin dullar az değil- ınettarlık da karışık olabilir, fa-
di. · kat ... 

olunabilirdi. Hatta o zaman es Kızlarını ona vermek istiyen 
nafın müracaati ve askerin isya zengin ana baba da az değildi. 
m da - fazla uzun sözler kaldı- Kendisinden yaşça büyük bir 
rılarak - tek bir perdeye pek gii- kadın almayı -hem de zengin 

l - d K l'k l" d olmıyan bir kadın- bir tiirlü 

- Fakat, minnettarlıkla oları 
muhabbetler devamsızdır. 

- Eğer sana olan aşkım yal
nız bu histen ibaret olsaydı, bel 
ki. . Fakat itimat et .. Ben seııl 
gençliğimin blitün hislerile se
viyorum. 

ze sıgışır ı. eza ı ge ın o a- h k el · "d 
'k" bl d .. mu a em erıne sıg ıramıyan 

sını ayrı ayn ı ı ta o a goster- b" k k kl k d 1 . ır ço er e er ve a ın ar a-
mekten ıse _Yalnız son ta.~loya 'rasında bu hadise gitgide büyü 
bırakmak - ılk tablonun goster- yen bir dedikodu olmuştu. - Öyle olsun. Fakat aramız

daki servet farkı? .. 

1 • Ömrümde bahşiş almadığım 
1 için alması iyi midir bilmem, 

a!T'ma vermesi hele her onune 

1 • gelen yerde vermesi tatsız oldu 
, gunu göriiyorum. Hele şu son 

: senelerde Istanbul bahşiş yü-

HalUk ve sevimli müellifin 
geçmiş asırlardaki İstanbul ha
yatı hakkındaki vukufunu ve bu 
bilgilerini sahneye nakil için 

---------------------------1 gösterdiği gayretin kadrini kim 

~inop ~. Mn~~ei unıuınili~in~en: 

mek istediği Silihdara kitap tak Böyle bir dedikodu olur da a
dimi fedakarlığı zaten mütea- srl alakadarların, bunda mevzuu 
kip tabloda görüldüğü cihetle - bahsolanların bunu işitmemesi 
elbette müreccah olurdu. imkanı var mıdır? .. 

- Eğer sen beni küçiik ya· 
~ımdan sefaletten kurtaımasa~ 
drn ben zaruret içinde nasıl yetı 
şebilirdim? .. zünden aldı yürüdü. 

1 : Vakıa evvelce de bahşiş var-
fakat ya bir müjde, ya bir 
1at haoeri, çocuk doğma ha 

1' 

., veya hediye gibi hoşa gide 
• ı cek bir şey getirince verilirdi. 
l: Şimdi böyle mi yal.. . 
ı Eve kömür alıyorsunuz geti-
l . arabacı bahşiş istiyor. 
1 şya naklediyorsunuz, nakle 
J ' hamallar bahşiş istiyor .. El 
J bisenizi, ütücüye veriyorsunuz, 

getiren cocuk bahşia istiyor. 
Elhasıl bakkal bahşiş istiyor, 
kasap bahşiş istiyor, hamal, a-

1 ""bacı, çırak, mahallebici, her 
es bahşiş istiyor ve vermezse
' 7 kapıdan gitmiyor, eğer bu 

1 
· 11a ve haksız itiyat biraz daha 

1 · ·-ilerse cenaze nakleden aıa-
1 .Jaları kullananların ölliden bah 

. is istemelerine bihakkın inti-

Sinop hapishanesinin 1- I 2-930 tarihinden itibaren 81-5-981 
gayesine kadar altı aylık ekmek ihtiyacı ~eraiti atiye dairesinde 
1-11-930 tarihinden itibaren otuz gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya kQnmuştur. 

ı - Yevın1 alınacak ekmeğin adedi ugart 4 7 5 dir. Bundan 
fazlasını talebe hapishane müdürü mezun olacak n noksan talep 
edildiği takdirde müteahhit tarahndan birgt'ına itiraz varit olma· 
mak ve ekmeğin Samsun veya Boyabat düz lmmaslndan mamt'ıl 
ye her tanesi 800 dirhem olması !Azımdır. 

i - Taliplerin 487 lira 50 kuruşluk teıninau muvakkateleri 
teklifnamelerile birlikte 30· 11-980 pazar glinü saat on beşe ka
dar ihalt komisyon una tevdi t'tmelerl şarttır. Bu saattan sonra 
vuku bulacak tevdiat kabul edilmiyecektir. 

8 - ihale Adliye VekAleti celileslnden badelistlzan lcra edilecek 
ve cevap vtirüdline değin müteahhidin taahhüdü baki kalacaktır. 

Daha fazla izahat almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
htikiımet dairesinde müteşekkil hapishane komisyonuna müracaat 
etmeleri iAn olunur. 

' zar etmeliyiz. ---------------------------

:: dis~fl~~~~ J~~!~~~~~ ~~- Deniz levazım sabnalına toınisJonundan: 
· rasim esnasında alayda bulunan 150,000 kilo ekmek kapalı zarfla 1 kanunuevvel 9JO paıarte-
ı dört adet fil, sokakta gördükleri si günü saat 14 de ihale edilecektir. 
. · bir aslan resminden ürkerek res 0 500 f cal ,,, ,, ran a ,, ,, ,, 
' 1 me saldırmışlar ve güç hal ile lstanbulda bulunan deniz talebe ve efrat ve ha,talarına <J30 malt 
· zahtedilerek alaya devam edil-

senesi ikinci altı aylık ihtiyacı olmak üzre mlinah.ı ,;aya konulmuş, mis. 
Bu haberi okuyunca İstanbul tur. Yevmi münakasa nlarak tayin enilen ı kanunuevvel 930 ta· 

, sokaklarından fil geçmediğine rihine milsadif paz•rtesi gllnu saat 14 de kapalı zarfla teklif edi-
~ükrettim. Çünkü bizim sokak- Iecek fiatlar murnhk görülduğü takdirde ihalesi icra kılınacap;ından 1 
lar da aslan resimleri o kadar şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve vermek ist~yenlerin 1 
çokturki filli bir alay geçse on- d K d ı ı ı ihale gün ve saatın a asımpaşa a t ~niz e\·azım satına ima ko-
lan zabta ve tabii alaya devama 

1 imkan kalmazdı. Halbuki simdi mi>yonuna müracaat arı. 
· alava devam ediyoruz. 
. . FELEK 
·---

Yeni neşriyat 
A5kın birinci şartı 

Va, Nu, Bey tarafından ter
cüme edilen "Aşkın birinci şar
tı,. isimli roman kitap ha ınde 
nesredilmiştir. Genç ve kıymet 
1i hikayecimizin bLı yeni tercü
mesi okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. • 

Deniz levazım sahnalnıa ~oınisJonu ~an: 
550 con Ekstra Rekonıpoza köınurü I k,\nunuNvel C)JO pa

zartesi günti saat 11 de kapalı zarfla. 
Yukarıda yazılı 5500 ton Ekstra Rekompota kömur ı kanu

nuevvel 930 pazartesi p;uni.ı saat I 1 de kapalı zarfla teklif cdıle

cek fiatlar mu\ ahlı: göri.ıldüğü takdirde ihale edileceğinden ~art

namesini almak btcycnlcrin her gi.ın ve itasına talip bulunanların 

da yevmi ihale gün ,.e saatında Ka;ımpaşada deniz lcvaıım satın· 

alma komisyonun:ı müracaatları. 

se inkar etmemiştir. Bunun en 
adil şahidi, Celal Beyin gerek 
öperetlerine ve gerek piyesleri
ne- gösterilen haklı rağbettir. 

Şu hatıra geliveren tadilat 
ile 3 perdede 8 tablo gösteren 
oyun 5 ve hatta 4 tabloda irae 
edilebilirdi. Böylelikle ayni vak' 

Yalnız kıymetli müellifin ti-
anm tekrar tekrar naklinden, yatro telifi noktai nazarından 

tek zaif noktasi kendini fazla kısa tabloları doldurmak için 
tafsilata vererek eserin vahdet- bisut mükfilemeler yaptırmak 
ini muhafaza edememesinden i- mecburiyetinden de kurtulunur 
barettir. Bu hal de tarihin ka- du. Esasında pek cazibeli olan 
ranlıklarma dalarak oralarda eser de uzamazdı. İşte bu mü
sahneye yanyacak defineler him san'at dakikasını anlatmak 
keşfiyle meşgul olan bir müellif içindir ki Estetik müellifleri 
te tabii ve mazur görülmek la- "san'at bir merkezde toplayıp 
zımdır. Çünkü ele geçen kıymet göstermektir" düsturunu koıy
li cevherlerin bir kısmım atma- muşlardır. 

ğa kolay .kolay: gönül razı ola- Eserin vahdet ve insicamı i-
maz. cin elzem gördüğümüz bu ihti-

Mesela "Bir Kavuk Devril- sar ameliyesini tavsiye etmekle 
di" piyesini ele alalım. Müelli- "Bir Kavuk Devrildi" yi beğen
fin bunda en canlı hedefi on se- memiş olduğumuz zannedilme
kizinci asırda Osmanlr İmpara- sin. Piyes güzeldir. Tabirler 
torluğunun nasıl ellerde harap çok yerinde kullanılmış, hele 
olduğunu tasvir eden bir kanava ilk çarşı sahnesi gerek dekor ve 
üzerinde bir aşk macerasını tas-' gerek müzehhip ve gemliacı es
virdir. Lakin bu esnada bazen nafı ıstılfıhları itibarile enfes ol
eski milli san'atlere ve bunların muştur. Müteakip yalı ve divan 
inhitatı sebep!erine, ~azen eski manzaraları da çok muvaffakı-
zevk ve safa alemlerıne, bazen tl'd" B"lh d Ik k k 
d d. . · · f .1• ye ı ır. ı assa a avu a

e ıvan merasımıne aıt ta sı a-
1 

k · · k .. 1 · d"l 
·t t tı" k nlarr d ·ı t" vu cu tıpı pe guze ta~vır e ı _ a emas et çe o a ı 1 ı- . •. 

_ k t 

1 

mıstır. sar etmege ıyamamış ır. · 
Eğer Müsahipza~~ ~ela! Bey, .. ~-u tip, "K~çi.ik Kemal Beyin 

her taşı renkçe binbırıne tama- ı b~yuk gayretılc o kadar canlı 
mı tamamına uygun ve hey'eti bır şekilde de temsil edildi ki, 
mecmuası bir san'at nefisesi gi- digerlerini adc ta gölgede bırak
bi pırıl dar bir gerdanlık yapmak tı. Bedia, Şaziye, Halide Hanım 
için binlerce pırlanta arasında lar, Hazim, Vasfi, H. Kemal 
ancak kırk elli tanesi?i seçmeğe Galip. Emin Beliğ Beyler de rol 
ve digerlerini başka ışlere S"lk- !erini büyük bir itina ile benim
lamağa rıza gösterecek kadar · semişlerdi. Diger kücük roller 
fed~k_ar olursa tiyatro. müellifle de aksamaksızın bas~ çıkarıldı 
rımızın en mükemmelı vasfına ve "Bir Kavuk Devrildi" b""tü 
lfıyık olacaktır. Bugün henüz bu haftay ve h tt' ""k u d~ 
f dak' ı - a a a mu errer ı
e _ ar ıdgı tanık dyaptmı· amaskına ger temsillere rağbetler vade-

ragmen e en u re ı ve ıy- . 
metli temaşanüvilerimizden derek alkışlar arasında hıtam 
b. 'd" buldu ... 
ın ır. 

Gene "Bir Kavuk Devrildi" l. NECMi 

Yeni karı koca da bunu işit
mişlerdi. 

Beni büyüten, yetiştiren serı 
Bu dedikodular devam eder- değil misin? .. Ben yetiştim. Pa 

ken bir akşam ! · adının her va- ra kazanmak, meşru surette zeıı 
kitkinin hilfıfına olarak neşesiz gin olmak için kendimde azlıll 
gÖfİ;İnme~i .genç ko~asının naza ve kuvvet buldum. Bunu bana 
rı dıkkatını celbettı: veren kimdi?, . zavallı zevc!rı 

- Niçin böyle duruyorsun? .• büyük bir servete senelerce s.a-
Rahatsız mısın?.. hip olduktan sonra nihayet ıf· 

Bunu o kadar derin bir sami- !as etti ve sonra da öldU. B•ırıa 
miyetle sordu ki kadın temin mukabil ben yaşımın genç ol
ettl: masma rağmen büyük bir ser· 

- Hayır, hiç rahatsız deği- vete sahip oldum. Sen dul k~!
lim. Fakat senden niçin saklı- dıktan sonra ne kadar tereddut 
yacağım? ettim bilsen? .. Seni sevdiğiınl 

Bizim izdivacımız bir çok kim söylersem nasıl bir cevapla k;r 
seler tarafından merakla takip şılanacağımı bilmediğim içırı 
edilmiştir ve hala da bir çok şey korkuyordum. 
!er söyleniyor. - Ben senin izdivaç teklifine 

- Ne gibi? .. Ne söyliyebilir- cevap vermeden evvel çok dil-
ler?. · . . sündüm. Korkuyordum: FIU 

- Senınle 'benım aramda pek genç şimdi zengin istediği i;;ı'tl 
büyük iki fark var ki. . . alabil~ekte serbes~tir. Beni sev 

- Anlamıyorum. . Hangi meside, benimle izdivaç etrnelı 
farktan bahsetmek istivorsun? .. istemesi de bana karşı minnet

- Sen yaşça benden küçük- tarlık hissinden başka bir şe}' 
sün. Bu en büyük fark. . Sonra midir? ... Ah, vicdan ve şlikraII 
s~n zenginsin ... Halbuki ben? .. borcu ile askı birleştirmek rıe 

- Demek ki herkes bundan büyük hatadır! ... 
bahsediyor? .. Bu cidden tuhaf.. Genç adam karısının ellerini 
Fakat böyle şeylerle meşgul o- tuttu. Dudaklarına götürdü: 
!anlar bizim saadetimizi çeke- _ Her şey saadetten ibaret· 
mi yenler değil midir? .. Sen be- tir. Sen beni seviyorsun değil 
nim için daima genç bir kadın- mi? .. Ben de seni. .. Biz bu ka
sın. . Ben kazandığım serveti dar mes'ut olduktan sonra b~rılz-
sana borçluyum. den bahsedcınler istediklerı 

- Ben otuz yaşını g,eçmiş bir söyliyebilirler. , 
kadınım. 

Belki bir kaç sene için daha 
genç görünebilirim. Fakat son
ra? .. Eğer senin aşkındaki de
rin ciddiyet ve samimiyete inan 
masaydım ben kocam öldükten 
sonra hiç sana varır mıydım? .. 

,_ Re,at 

Kılıcımı 
•• •• 

Enle--.. 

suru yorum 
- Ben dul, fakir bir kadının Neşriyat mevsiminin ilk ve 

çocuğuydum. Sen zengin bir a- en kuvvetli eseri olacaknr. 
damın karısı .. 

Bir tesadüf beni küçük yaşta Aff\11!.T HALiT Kütüphane9i 
senin yolunun üstüne attı. Mes' Yakında çıkıyor 
ut tesadüf... .. 

1 Diyor. Peder bey, bundan\lıya gi.deriz... . .-\Ş~h t~ .b~m! Padişah ta berı!..\netmiş, rezaletmiş a!Çaklık-!Gaıiba korkusu, koynund~k.~ ~'. 
sonra ferahladı, Dedık. Gece altın keselerını Hıç bırısını yavrucuğumun bir mış, zorla kapatılmakmış! tınlardı. Adamcağız kendı ol~ 

\ - Hanım artık bir kahve pi- yastığının üzerine ~o~~ş,yüzü saniyesine değişmem. Hem ..>e- Şimdi ben ne olacağım, ne münü, benim boğulmamı hiç btr 

( M/11/yet)in edebi roaıam: ~ 
_._ - ---- - --

.munbütün servetinemetelik ver 

.nediğimi aklına getirmez de, 
fazla para çekmek ve en fazla 
karla kendimi ona satmak iste
diğimi düşünebilir. Yahut tabi 
raz haklı olmakla beraber Rüş
tü Efendiyi bu halde görür. 

Eyisi mi, gitmeli: 
- Paşam, dediğin şey olmaz. 

İmkansız. Aklınızden bunu çı
ltarınız .. 

Demek ve bu meseleyi kökün 
den kesip atmak lazım. O za
man Rüştü Ef. de dostluğunu 
muhafaza edebilirse etsin ve 
beklediği son güllüğünden do
ya doya istifade etsin! 

Babam.bu kararrmdan pek 

şir de .. Ağız tadile içeyim... nü gözünü onlara sure sure uyu- raber gitmek te hiç çekinecek yapacağım?. Öyle de ustacasına şeyi düşünmüyor da yalnız al· 
Dedi. Bana da döneli: muş. Sabahleyin de sıkı sıkı an- taraf ta yok. Ne de olsa sakla- beni bu kafese soktular ki dil- tınlarrnın kaygusuna düşüyor· 
- Ah kızım ah.. Eğer, bu neme tembih ediyordu: nacak birşey kalmadı. Artık şündükçe delirecek oluyorum! Sandal devrilecek ote, altrnları.ıı 

evlenmeyi kabul etseydin. Rüş- - Aman hanımcığım.· Bun- annem de, babam da hepsini öğ- Babama: başına bir iş gelecek! Uzak btf 
tü Efendinin her tarafı bu kese- lan sandığın altına koy! ~u ak rendiler. bütün korkum baba- - Peki, gidelim .. Ben paşa- ihtimal. 

btem lzzet !erle dolu olacaktı... şam götüreceğim a~a, bır d~- mın duymasında idi. O da J.ıu ya söylerim!... - Haydi, sandala .•• 
memnun oldu. Diye bi.r şeyler söylemek is- ha g:~iye gitmemecesıne getı- a!t~nl~rr aldıktan sonra hiç se- Dediğimin akşamı idi. Ba- Dedim. Pek sesi_çıkmadı. S~ 

_Hah şöyle kurtar beni... tedi. Fakat, çabuk susturdum: recegım. . . . .. sını bıle çıkarmaz. Hem s~ıı çı bam, sahiden öğleden sonra, da dalda en çok kalbı çarpan be 
Dedi.Onun hiç bir şey düşün- - Bir daha bana bundan bah . Ve ... Kendı kendısıne soyle- kanp_:t4 n.e _yapacak?.: ~ı.şa~- ireden izin almış ge1di: diın. Düşünüyord~: _. 

1 düğü yok. Aklı, fikri parada. sederseniz, Bu liralarda eliniz- nıyordu: 1r degıl mıyız? .. Kendımızı ru- _Haydi hazır mısın Bel- _Paşaya ne dıyecegım-· · 
_Belki, senin sözlerinden de kalmaz! - Aman AllahII?. ~e~ bunlar ş~n'lı de~il miyiz? .. Kendimizi kiys?... ' _Nasıl söze başlıyaca~unj· 

sonra ben altın keselerini geri- Dehşetli de korkuyor. ran beni ayırma ... Olurum! mşanlı bılmiyor mıyız? .. Mut- _Hay .. Hay .. Gidelim!.. _Çok sert mi söyliy~y_ırn .. · 
ye uzatırken, hayır, kalsın siz- - ~eki. · Kızım,_ peki 1. • Belki, gitmeden Cahidide gö laka, bir yüz~~ mülazım? Onu Dedim. Cahidi gündüz arat- - Sözlerimi bitirir bıtırtlleı 
de, bizim cebimizden çıkan ge- Dedı, sustu, çocugunu sever, rür, onu da beraber götürürüm. da yaptınverırız! tını, yoktu. Tatil zamanı. Ta- hemen kalkayım mı?.· {i
riye girmez ... Diyiverir de ben onu ~ı~ıştırır, onun doyul~az İkimiz birden paşaya söyler, Daha .. da olmazsa kapının :ıı:o bii çocuk her gün de evde otu- - Oturun, yemeğe kalın 
de ömrümün sonunda helalın- zevkını duda~larrnd:ı ve kalbın- meseleyi hallederiz. Bilmem ki lunu gosterecek. Ona da bız racak değil. Zaten akşamları lan derse ne yapmalı?.· . . ·. 
dan şöyle bir kaç yüz altını bir de duyar gı?ı keseyı okşamaya, nerem bu adamın da hoşuna git çoktan razıyız! .. Başka?.. benimle. Biraz sonra giyindim. Büt~ bu sualle; ?ey~~rn-~ıı E· 
arada görürüm .. Gel seni alnın- altınları elınde şıkırdatmaya miş. O hangi kızı ister de ala- • • • Rüştü Efendi ve ..• Ben ikimiz çind~ bırer burgu ıdı. Ruşt~rıdi. 
dan öpeyim!. . başladı. 

1 
~az. Ağırlığınca al~rn. :~rtar, -Kuş im.feste!.. yola çıktık. fen~ı sand'.l1da gayet sak /\· 

Diye, yerinde zıp zıp zıpladı. Zavallı adam... yme alır. Benim, Cahıtcıgım ol Derler. Arada sırada ben de İskelede bana sordu: Benımle hiç konuşmuyor~u ..... 
Ve ... Hemencecik kinini, nefre * * * ıı:asa belki, ben de ihtiyar mih bunu işitirdim de gülerdim! - Sandal!": mı. gidelim, va- rada sırada uzu~ uzun ~e:ıı sdz:. 
tini unuttu! Sabahleyin konuştuk. Hemen tıyar... demez hemen koşar- -Ne demek?.. puru mu beklıyelım?.. yor, sonra kıendı kend1sıne 

- Eğer, bu paralar bende kal daireye inecek, izin alıp gele- dım. Fakat, benim Cahit~iğim Demek, buymuş .. Benim ba- - H~sar.yakın . • Şurası .• San lıp düş~n~y~rdu ! . . belli 
mazsa ölürüm Ilelkiys. Ona diki' cek.. bütün bir dünya demektır. O, şıma gelenmiş, benim kafese dalla gıdelıml.. N• duşunuyordu, ı:ııçın ") 
.kat et... - Beraber akşama doğru "'1- yanrmda iken sultan da ben girisimmiş, cinayetmiş, hiya- Dedim. Yüzüme baktı gülclii (Bıtmedı 



" Anlta Pagt ,, şoför 

~!~~-.. -. s-}-?-.e-. !11-.-~-~-~-~-~-r-l!..-r-~f 1 

Greta Oarbo yeni bir filme 
~şlıyacak ve mu:ıarebe esna
lıııda Alınan casusu diye Paris
t~ kurşuna dizilen Mata - Ha
~ rolünü yapacaktır. 

Greta Garbo \}imdi Clarence 
~town idaresinde (İnspiration) 
blınini çevirmektedir. Bu filmi 
lter bitmez Mata - Hari üze
~ne yapılan ve henüz iı:;mi ta
lin edilmemiı olan filme başlı 
Ya.caktır. 

Mary Pickford her günün bir 
lok saatlerini raksa ayırmıştır. 
~~iki) yi hazırlamakla meşgul 
Ur. 

• • • 
Avustralyadaki sinama mat

bııatı, on iki İngiliz filiminden 
lekizini mennettiğinden dolayı 
~sürü protesto etmiştir. Ala
'lldar!ar müstemlekit nazırına 
~"J.ber vermek istemişler11e de, 
'~gilız ve Avustral.ıya düşüncele 
l'i arasındaki büyükfarktan dola 
~~ hiç bir netice elde edilmiyece 
~nden bu teşebbüsten vazge- \ 
\ilmiştir. 

• • • 
~ kari Frölih ile Ander Pau1 
.ntoni "Çılgın macar,, ünvanlı 
:ır filmi MaQe Bell Jean Mu
•t Mary Glory, Jim G~rald'in 
.Stirakile Fransızca olarak çevi 
''Ceklıırdi. 

* * * 
(La damc; en robe de soiree) 

<Otnındaki Ives Mirand'ın ko
~edisini Norma Sheurer çevire 
''ktt" r. 

* * 

M1LLlrI<:T CUMA ı .ı -

Sevgi/inin son şarftısı filminde Caz Kıralı filminde jeannett Loff 

ıc~ s~-.. ~f.!c:=ı 
1 

Mevsimin ilerlemesi ve "Glor 
ı ya,. sinemasmm açılması üze
! rine piyasada fazla hareket baş
lamıstır. Esasen sinemacüar 
kuvvetli filmlerini daima mev
sim ortalarına ve rakipleriP_in 
iyi film koydukları hafta! ra 
saklarlar. Bunun icindir ki bazı 
hafta kuvvetli iki üc film gör

' düğümüz halde hazan da çok 
yavan haftalar geci,.r ekteyiz .• 

Bu haftanın en kuvvetli filmi 
şüphesiz Melek ve Elhcmra da 
birlikte gecmekte olan meşhur 
Alman artisti Emil Yanings'in 

1 

çevirdiği Mavi Melek filmidir. 
Emil Yanings hakkında söyle
necek her şev söylendi-) ic;in 
biz fazla bir şey ilave etıniycce-

1 ğiz. Yalnız bu fi lmin hususi~ eti 
Almanca sözlü oluşudur. Bir 

, sessiz film artisti olan Yanings 

l
ibu filmde o kadar beliğ oyna
mıştır ki Almanca bilmiyenler 
bile filmi anlamaktadır. 

"Mavi Melek,. filmi 
ses, fotograf ve reji 
mükemmeldir. 

teknik, 
itibarile 

Film, vazifeşinas bir mektep 
hocasının bir kabare şantözün
den tahzir ic;in oraya gittiği sı
rada, o kadına aşık olup hocalı! 
tan soytarılığa kadar nasıl düs
tüğünü gösterir. Senaryo 1929 
senesi Nobel mükafatını kazan
mış olan "Heinrich Mann., ın 
"Profesör Unrat,, ismindeki ma 
ruf eserinden alınmıstır. 

Bu film mevsimin en kuvveLli 
eserlerindendir. 

t Clarence Brownın idaresi al
~da çevirdiği (İnspiration) fil 
~ıni bitirdikten soııra Greta Caz kıralı filminde dOlfln sa11nrn 
(a.rbo, Benjamin Glazer tara- ----........................ ------·----

" Mavi Melek ,, filminde Emil Yanlngs 

Majik, bu hafta meşhur tenor 
"Richard Ta:ıber,. in çevirdijtl 
"Sevgilinin son sesi,. ismindeki 
sözlü ve şarkılı filmi geçiriyor. 
Bu film şarkı ve musiki itibarile 
çok zengin olduğu gibi reji ve 
sahne san'ati noktasından da 

1ndan Mata Hari namındaki 
-a.susun hayatı üzerine yaZJl
l:ı~ olan filmi çevirmeğe başlı
ıa.caktır. 
t· l\fary Pickford'la beraber (Ki 
1) de Reginald Denny oynıya
-Oktır. 

• • • ~ I>ancroft gvıeteci olacak ... 

vel bu filmi Norma Talmadge 1 

oynamıştı. 

G. W. Palist şimdi, Albert 
Prejan, Gaston Modot ve Mlle 
Florellenin çevirdiği (L'Opera 
de quat'sous) yu bitirmekle 
meşguldür. Bu filmin Fransızca 
asistanı George Root'tur . 

* * * 

1 mağı tercih etmiştir. zengindir. Bilhassa sadanın zap 
* * * 1 Geçen hafta Glorya sinema- tı pek fasih ve pürüzsüzdür. Fil 

sının resmi küşadından bahse- İngiliz rühbanı pazar günleri min mevzuu bir köy lokantacı-
derkcn 1800 kişilik olduğunu sinemaların açılması aleyhinde sının sesinin güzelliği yüzün· 
yazmıştık. Bu malfunat bize si dir. den Berlin operasının en meş-

1 

ne.m~ inşası sırasında veril- Bristol Başpapazı bunun bir hur bir artisti olarak köydeki 
mıştı. ahlaki vazife olduğunu öne sü- sevgilisini unutmasıdır. Film 

1 

Bazı .sinema müdürleri bu a-ı rerek fikrinde devam etmekte- kuvvetli bir eserdir ve Almanca 
dedi çok mübalağalı gördüler dir. dır. 

, Kaç kişilik 

1 ve tashihini istediler biz de bu • • * Glorya sineması ilk küşat es· 
, fırsattaın istifade ederek Beyoğ Avusturalyada hali hazırda nasında koyduğu 

· uharrir rolünde çok müşkilat ek Sinema hayatında görülme- t 
~ rniyecektir. Bu rol John miş bir vak'a. 
~ rommelln idare ettiği (Ane Varşovada Palace sinemasın 
as publivı flı:in~edir. da gösterilen (Mack ve Moran) 

namındaki sesli filmi ehali be
l;ı eir kaç ay evvel New-. York ğenmiyerek paralarını geri a
qe ~osc.y Thc;atrd~~ genış per- lıp çıkmışlardır. Ertesi gün 
tii Uze~nde fılın gost:rm~k te~ program değiştirilmiştir. 
~ belen yapılmııı ve hıç bır netı * * * 
'ile elde edilememişti. Fakat Maurice Yvain ve Andre Bor
~hıc kumpanrası, Hc:ıward Hu- dun opereti olan (Pas sur la 
Ye es ve ~ell ~ Angelın. sa~e- Bouche) filme alınacaktır. Baş
~ Vazettıklen (The bıg traıl) lıca rolü Nicolas Rimsky yapa
h a.ınındaki filmle bir tecrübe da caktrr. 
ha. Yapacaktır. Maddi büyük ta
b a.vvülat husule getirecek olan 

• * • 
~ Yeni usulün henüz neticesi 
h· laşılmamıttır, ve sinema sa-
1 'Pletile telmisienler Hizım ge
tcrı. Perdenin vüs'ati için fikirle
ını birleştirememişlerdir. 

Maxme Desjardinı (Mysteri 
de 1a chambre jaıuıe) da profe
sör Stangerson olac'aktır. 

• • • 
Norma Talınadje'ın çevirmiş 

olduğu (La Colombe) in sesli-
* * * . . sini Dolorcs del Rio yapmıştıı. 

h Glorıa Swa~sonun sınema- Ayni filmin İspanyolcasmı da 
le terketderek tıyatro ve konser yine Dolorcs del Rio yapacak
tıı ıneşgul olacağı haber alın- tır. 
ıştır. • * • 

* * • 
G. W. Palist (La Pome oux 

'•rn l" , e ıas) yı tekrar çevirttire-
'•k . · tır. Bundan bir kaç sene ev-

Sesli film yüzünden bir c;ok 
tiyatro artistleri sinemaya geç
tikleri halde, Lilian Gish kendi 
;ır7ııQile sinemavı tl"rkt>rlin tivat 

lundaki büyük ve sesli makin~ 1,486 sinema ve takriben 937000 1 , Caz Kıralı 
ile mücehhez sinemaların ka- mevkie maliktir. filmini göstermekte berdevam· 
çar kişilik olduklarını doğru- Senede 180 milyon kişi sine- dır. Bu filin tamamen renkli, 
dan doğruya müdürlerine müra maya gitmektedir ki bundan da sesli, ve şarkılı zeng-in bir revü- . 
caat ederek öğrendik. Aşağıya Avusturalyalrlarm senede 30 de den ibarettir. 
yazdığımız ve umuyoruz ki bu , fa sinemaya gittikleri anlaşılır. Operaya gelince bu sinema 
rakamlar hakikidir. 1929 da 2,000 film gösterilmiş iki gündenberi (Şekspir)in meş 

Glorya 1450 kişi. tir, bunların % 88 Amerikan fil hur bir piesi olan ve bizde de ge 
Opera 1300 (Localara 4 midir. 50 sinemaya sesli makine çen sene darülbedayıda oynan-

koyarak 1462) konmuştur. La Socicte (Aust- mı§ olan: 
Majik 1251 kişi ralie - Film) in Melburn ve Hırçn kız 
Melek 1150 kişi Sydneyde stüdioları vardır. piyesinden alınmış ve meşhur 
Artistik 1000 kişi 1 • * • Amerikalı artist Douglas Faier 
Elhamra 750 ki~i. t · (L' b k M P kf d t f •••••• ••••••••••• u ••••••H sviçrenin Bal şehrınde an s ve ary ıc or ara ın 

Caz kıralı filminin kıraıı decek, Bruüksel ve Anversde Sevgilinin son şarkısı filminin Affaire Dreyfus) büyük muvaf- dan temsil edilmiştir. Kamilen 
Pau/ w/ıitmatı ' lVlirbeanunuu (İes Affaires sont .hanend~s/ '.'. Richar~ Ta~bu ,, fakryet~er ~a~:ın"!-ıştrr. B~~li?-- sesli ve güzel bir eserdir. 

geçmek ·sı· (O 
1 

les Affaires) ve Hauptmann'ın gılterenın dıger şehırlerınde ve de lbu fılını yuz bınlerce kışının Bu haftanın piyasası 
roya ı ıyor. ne eı b" t d p . t ) B nl ' "ki . i tın 1 
Vauja) daki muvaffakıyeti kat'ı., (Une Pelisse en Castor) unu oy! ır a~7 e arıs Ae u arı yap seyrettı e~m ~nu • ıya ım. Bu hafta sinemalarda çok 
olduğu halde şimdi (Othelo) da nıyacaktır. . . • mak ıçın 1~ ay ;az~dır. . . . kuvvetli filmler vardır. Halbu 
ki Des demonc roünü hazır!a.I 1914 tenben bır Alınan ılk de Bır Sovyet fılmı olan(La Nou ki hangi sinemaya gitseni.;; faz 
makla meşguldür. fa Belçikada oynıyacaktır. Birminghamın en büyük sine-

1 
velle Babylom) u İsviçrede Va- la bir kalabalık bulamazsınız .• 

• • • * * • ması (A l'Ouest rien de nouve- ud nahiyesi menetmiştir. Bunu sinemacılar kışın birden 
Buster Keaton, Berlinden ge- Emelka yak!nda Kranss gru- an) filmi için askerlerden yarım * * * bire bastırmış ve mevsim basın 

çerken gazetecilere talaffuzu-' puna geçecektır. fiat almağ'.kab~l e~iştir. N orvecin Oslo şehrinde sine- da halkın kış masrafı )'.aptığı 
nun tuhaflığından dolayı birkaç·ı * * * ma müdürleri kira fiatleri ten- için sinemaya gelemediğıne at-
ecnebi lisanda film çevireceğini Goumant British 310,000,000 Betty Balfour U. S. A nın mü zil edilmediği takdirde Ameri- fediyorlar. Her halde bu işte bo 
haber vermiştir. \frank sarfederek yeni sinc~ıa!ar him tekliflerini reddederek (T-

1
-kan filmlerini boykot edecekle- zuk havaların tesiri muhakkak 

Emil Yaninl!s Belcikava P-i-•va acaktır f~ T .rındrada. g Jn- he o!d merrv England) da kal- rini haber vermislerdir tır • 

l 

i 

• 

• 

e 



• 6 :'.llLLIYET 14 TEŞRINISA, 1 1930 

Yeni Rusya Hariciye tayinleri 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) Bey, Paris büyük elçiliği birin-

can ve merakla bekliyordum. Uzaktan 
t~~ir, _e:sl<id.eı:ı beri methini iıittiğimiz I~rlığı~a istihbarat Ü!iüncü kiti ci sınrf müsteşarlık muhassasa-

.·--- guz~lhkte ~dı. M~~ur .tarasayı ve bı Ruhı Bey, yerine Usküp kan tının Londraya ve Londra ikin-
{sta bula crelmek gcnış mcrdıvenlerını seçıyorduk: çıları Rıza Rifat B Ü k.. ci sınrf müsteşarlık muhassatı-

0 - lbtilaldan IOnta iki ıehir çok b. . . k 1 l - eyH, s up • • d• fazl d .. t" L · Od L ınncı ançı ar ıgına amburg nın Parise nakli ile Londra bi-lÇIIl Cevap ver l a uş u: enıngrat ve eao • e- . . f .. l - k~ 

Beogradski (Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ningrat yeni amele ile eski kalabalı- sabık kançıları vekalet emrinde nncı sını musteşar ıgına ve a-
ı' 1 A -K·-1 · l inu buhır ~bi oldu. Fakat ~~arabya Hamdi Bey, münhal bulunan let müsteşar muavini Lfttfullah 

''\l trc-nör O onalı ge - kaybolduğu :çin Odeıa eıkisıne nis- Hamburg birinci sınıf konsolos Bey, vekalet müsteşar muavinli 
mc1 için harcırah istedi betDkab~ba .01.akrakbekalınd ıtvtır. da !uğuna haiz olduğu baş konso- ğine sabık Berut başkonsolosu 

o nçeıanı ay en ama ay- . . . .. . .. . 
Sırbistan şampiyonu Beo- ni h~de değil midir? l~sl1:1k p~yesıle :st:hbarat m~- m~hte~ı~ mubadele komısyonu 

grac'ski takımının şehrimizi bu Cogr~a .. f'lrtl"!ını deiit~en aon d~r~. ~~rıf Bey, ıstı~barat mu- muşavı~ S~rver Cemal Bey, 
a . nihayetinde ziyaret etmesi-! harplenn böyle bır ~ok. §~birlere za- durlugune İskendenye baş kon muhtelıt mübadele komisyonu 
n'n takarrür ettiğinden ve teş- ı:;~!~u11'n;:;..~::;:~:1tııl:,f::d~~:: solosu Kemal !3ey, hke~deri~.e m]şavirliğe sabık Bern ı:lçiliği 
rinı aninin 28, 30 ile Kanunu- sonra Viyana böyle olmuıtur. Ne ~şkon~0.1?.sl~g~n~ Berlın .. bu- müsteşarı Vekalet emrinde Müş 

• ı· b · · .. len· Fener Odeıa ne Varna, ne Viyana latan yuk elcılıgı bırıncı sınıf muste- fik Selami Bey münhal bulunan e\ ve m esıncı gun , • . . . •.. • B - · R · B B · .. ' 
B 

··k b .k. kl" hte- buldan baıka hıç birı bu etinkü sıkm- şarı asrı eşıt ey, erlın bu- Batum konsoloslug" u kançlılarlı 
esı tas ve u 1 1 up mu bl beb' · · 'd ı d .. k 1 u· -· b' · · f · 

1 .; .• _ d b h arının ıe ıru yenı ı are er e ara- yu e ç ıgı ırıncı sını muste g-ına matbuat tetkik müdürü 
1 tı e uc maç yapacagın an a mazlar ı - b k M k b" "k 

ettT? stik. Sırp takımının son Ode;.da bizi askerler, halk, tehirin şa1 .r ~11!~~a s_~ ı os k0 -;:
1
a uyu Bahri Bey, yerine Kalas konso-

. .. . . . ba 1 · 1 . M k bh. e ıçı ıgı musteşarı ve a et em- ı · · E · v f B teklı'ı cok rnıısaıttır. Sırpların t ıca reıs erı ve os ova •• ıye . d N . os muavını mm e a ey, 
, , k' 

1 
r 

1 
. t k 

1 
B konferansından dönen arkada,larımız nn e urettın Ferruh Bey, Kalas konsolos muavinliainı: 

en uvve 1 >ır a ımı o an eo karıılad:lar. llk his olarak bana, bu- münhal bulunan konsolosluk iş T' fl' konsolo · · R"rf t 
1 ırra iski s~kiz oyuncusunu Mon- "k harpte Berut H f Yaf · l · "d" l"ğ" k"l ii 1 15 9 muavını a ~ yu , ay a, ve a gı- en mu ur u une ve a et m - · . 

tcvi''coya "'Öndermişti. Bu bey- bi Suriye limanlaı·ında bulunuyormu- t · 1 · d Al' K l B Bey, yerme matbuat neşrıyat .b. eld' R . ercım erın en ı ema ey, .. . . F . B "nhal 
ne~milel oyuncular yapılan her tuın, gı 1 g ı. uıyaya zor gırilir · p · b' . . f k mumeyyızı ent ey, mu 

ve Ruıyadan zor cı:kılır .. Boğulup yı yerme ~rıs .. ırıncı sını on~o bulunan ikinci daire umum mü-
' , mac işurak etmişlı;r ve Sırp kılmal.: istenen ihtilali, gelip gic!ecek- !osu Nebıl Sureyya Bey, Parıs d" 1.. ... b .. . li .. 

mi' takın ı da dünya üçüncü- lere karfı kendi tedbirlerini al- birinci sınıf konsolosluğuna ü- T~r ug-u şu e l mumeyyız gın.e 
hıı,"ım k:ız:mmıştı. mıttır. . çüncü daire umum müdürlüğü i ıryes~e kons? ?su. Fuat Nebıl 

Yugc '"\ya federasyonu ve . Sokaklar! Ru.•J'.anın dıger. ~"':!•le- kinci şube müdürü Fuat Bev Bey, Tıryeste ıkıncı sınıf konso-
.. ' an k •.>ası macıarı katibi u- nnde oldu&'" gıbı, daha yenı duzel- İ·. et Bey e . A lonya l on' losluğuna Peste elciliği baskati ı tilmeiie ba,l:ındığı içi • bir çok kısım zz ' y nne v ~ - : . . .. - : I · 

Bilmecemiz 

bllnıecenı/zln hBlledllmlş 
ıelıll 

! 1 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 -ı-•- 1 1 1 1 • - - ı__ . ·-. -- ._, . 
• _ı 1 -

- 1 -•-1-• -=.·~=ı. 
•I 

,.,·si ·e Beograd~ki klübü !arı bakımsız ve harapbr. Halk kas- solosu Rauf Hayri Bey, Filibe bı Tahsın Bey,Peşte elçıligı baş ıı 
re'ri olan M. Androviçten fcde-1 k~tlidir. Esvaplar, yırtık ve yamalı ikinci sınıf konsolosu Hıfzı Bey katipliğine müsteşar payesile ,_ ____ _ 
ra v ,n katibi .umt:mımize gelen 1 değil: fakat ••kidir. Çünkü. ihtilal, bet vekalet emrine alınarak yerine ve teadül kanunu mucibince el- Bugünkü hl/mt>cenılz 

Soldan saia ve yukardan &fBiı 

l><XXX:'>:tıı<.• Sevimli ve dclıah;\ ar t -4>Ç...,.A....;;;..',;'-..,'.,,.....,-..-

E V E L Y N E 1-I O 1.J. T 
Dün akşam A S R i Sineı ada 

ilk: defa olarak gtvuc.:rilcn n1uszzaın Ye ınUhl', \ 
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Son zamanlarda emsalsiz muvaffakıyet
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Müttehem .... Kalkınız 
muazzam fran•ııca sözlü filim 

Arzu ve talebi umumi Üzerine me. • ıııta S• klühü:rnn İs tan-· ~ct;hdl•kktprokgr~.mı baM~lrabıllmek icin matbuat su be mürJiirü Kemal yevm haiz olduğu derecede hak 
a 15 l'. CO "~JVOr. 1 yar arca ruble , ' . 

hu! yahati \ e Tür ki yenin Bal- lik inta,tın ka;·~ılığı ve hamenin E .. verme vekalet terceme m - kı mahfuz bulunan protokol u-
kan sporu üzerinde ovnadıi?;ı rol altın, ne de is:;krazdır;başlıcası tasar dürü İsmail Hakkı Bey, yerine mum müdür muavini Basrı Bey 
h~lrkmda pzun uzarlı a fikirler ruftur. Kudüs birinci sınıf konsolosu protokol umum müdürü muavin 
'·'ürüıillmel tc ve mektubun bir . Eger benim y~rime Beyoğlunclan Attf Bey, yerine ikinci sınıf kon liğine Londra büyük elçiliği i. 

1 
, bır l<vantan ıııclmı' olsaydı, her adım· ] 1 k 40 ı· · 10 · · f ·· 

dciil .r::i:::ı:a:7~~kliye (5) usta El"anıra Qı·nenıasındg ı· 
3 - Beyaz (2) Bağışlama (2) • il () UU 
4 - Futbol müdafii (3) !şaret )3( • 

' ycrcnde: "Bir hucuk senelik bir da b:n belediyecilik tenkidi bulacak, s.o os o 3;ra . ıra ı;ıaaş ."~ . kincı sını muste~arı Mehmet 
1 t:criibe bi·,c öğr.ettiki Türkiye-! h~.ıe otelin ~oşluğ"unu gör_iip eski Ru• !ıra tahsısat ıle Rum~ye ıkın~ı Ali Şevkı Bey ve münhal. bt~~~

sız Balkan ~ampıyonasr olamaz. nmtokratlaıının b~ geru! .. o~~arda sınıf~~ ~solosu. Sabrı Bey,yen- nan Peşte konsolos muavınlıgı
Bu adeta tuzsuz bir yemeae ben nasrl yatıp , k.alktıgrnı ~u1un~~~ten ne Mıdıllı muavın kt•nsolo~u Ce ne lskenderiye Ba~konsoloslu-

mesih (3) •• • • tekrar iraealne ba,ıanacakhr. • • •11 
5- Kırmızı (2) Devretmek (5) - -

Zaman (2) ............... ~ BUGÜN ••••••••••• 

., sonra, ken~ını cehcnnemın eşıgınde 1 B · k 1 ,. · ' 
.zer", soııra diger bir yerinde de zannedecrkti. ~\ e.y yerı.ı:ıe .. 0~_s.? 0~, ,ınva: ğu kançiları Abdüllah Mahfuz 

6 - Bir meyve (4) Deniz (4) 

(2~ - Su (2) Rengarenk (5) Nota MELEK ve EL HAMRA 
"Senede iki defa maç fedakarlr- Rusvada oteller d•vletindir. Bura- n~ 1:e şıfre mudu.rlugu mı.meyı: Bey, yerine ikinci daire umum 
ğına Türkiye komsuları bizler 1-.d~ yab.,~dardan b..·ka tehirler - yızı ~hmet Nesıp _Bey, ~apolı müdürlüğü üçüncti katibi Fuat 
. . k ti ,, d ,1 k d' rao•nda doln'!'ln devlrt ·ıemurlan otu- muavın konsolosluguıı.a - :~aret Bey evrak müd' u"rlu"g"u" dosya 
ıcın a ansa... en. me te ır. ı Od bk eh • t · bi · 1 · b k~ ·b· H R·r B • . . rur ar. eta at" enunıye sız r ıs erı aş atı ı asan ı at . .. V k 1 

8 - Çekmek (3) Naz (3) Nesil(J'ı 
9 - Yama (2) Nota (2) 
10 Elektrikli merd\·en (7) 
11 - Bilgi (5) O .. e doğru (5) 

Halbuk. ı yapılacak bır Bal- 0 1',-,k cl<iu~ı icin .. otelinde beman ha- -erı'ne Na 01.1 Muavı'n konsoıo' memurluguna arna ançı an 
kan sampıyona macı bu memle- rekeı yok. den•bilır. Y F . :. .. h 

1 
b 

1 
Mehmet Bey, Varna Kancılarlı lsıanbul icra dıircıi itiraz mer· 

kette ne kadar bir ~laka uyandı OHde Mo•Lova lehçesinin ilk lu- s~ıf ev~ıd .. el~ c ~uban ka "tı' u1.~an ama sa!ıık Kıbrıs kanç - ciluden: 
. . . . . eatlerini ;,ilmeğe ba,Iadım: Bet sene §1 re mu ur ugu Ş a P 1gme İ k"1". · d Z"h Beyoğlundı Panfıltıd• elnıı dığı 

racagını B.eograd~~ı reı~ı b:lmı- lik pi'ogram, so' ho,., kolhoz. Kahire elçiliği ikinci katibi Ek ~rı ve a ' emnn e .u • caddesinde cedit 148, 145, 147, J4Q, 
Y~:· Turkt!'ede beyle bır m.aç Ve bepsin!n baıında: Traktör! rem Bey, Burgaz muavin kon- tu Bey. Kıbrıs ko1?sol~slu!. ~ı- 151, l!i3 numaralı iki bap hane ,c 

~ . munasebetıle korkulacak şeyın F"k•t ~'.ı '!lerden bahsetmek sırası solosu Hikmet Naci Be" veka- brısa konsolosluk ışlen mndur-l l d - b. S Od~ a degıldir , 1 .. - .. .. • 1 . d C HU ilç bıp d!!kkAn ve mu ahır bıfçe 
~a nız b~ra ?

1
;:1a kıgınr, ır ·1ıta- Şe!Urde anc~k akşama kadar kal- let emrine alınarak yerine üçün ;;gu mu?'eykzb erın =n le odılırını nıü,ıemll bir bap fırın hi•-

yom, ır mı t ta ım, v~ n~ .a- dık Kütüphaneyi, tiyatroyu zerzevl\t CÜ daire umum müdürlüğii birin ey, yenneK 1 rıs onso osu sedarlarından olup m•,kıddema ınez-
yet tedcrasyon-mıntaka ıhtılaf- çift!iitini vA bir de sıhhat mücssesatıru ci !\Ube mümeyyizi Ekrcnc B .. y, Asaf Bey, ermanşah konsolos lı.lır el111adatı cıddeılnıle 143 num.
ları icinde bunaldığımızı bilse dola~abildik. Kütüphane bjr aurlıkbı". yerine Kalas konsolosu M uhid luğu kançıları Suat Bey veka- ralı hAnede mukime iken elyevm 
bugün nezaketen sarfettiği feda ı Ba!ınd~ b;•lun~n ihtiyar, °.d:sayı ku- din Bey, yerine istihbarat miı- let emrine alınarak yerine mat- ilraaetglhı nıecb•I olın madım An· 
k • l k k 1. . . . ran amıra·tn op.ludur Kutupbanede · · S ..,_ · 'hb b "d" iti"'' İ ·ı· ar ı e ımesını tam yennde . YR""" mil ,,,, ta<nif ~dilmiı, ;ki yüz m~yyızı . e::•~r ıx:y: ı~tı . a~at. uat ,';11Ilu~ ?'u ~r gu . ngı ız- tuvant bintl Mıtırdıçın :2~ ıetrinlsani 
bıılurduk. bin t:u>tif edilon=i• k:tap vardır.Her mumeyyızlıgme Selanık ıkıncı ce mutercımı Salih Sabıt Bey, 930 salı günü <111 onbirde lsıanbııl 

K 1 f d ld' sene seksen bine yakm muhtelif n•t- sınıf konsoloııu Hayri Bey, yeri yerine Londra konsolosu Orhan icrı ltlrK mucHnde mdrıf11 için 
0 ona 1 en cevap ge 1 rİ''''~ ırrlme~tA~ir. . .. • üçüncü daire elçiliği ikinci Halit Bey, Londra ikinci sınrf hazır bulunmasını veya bir Hlı.il 

Türkiyeye celb; arzu edilen kBor h.u!ustıyti,. hcr,~~·b• .. her tur~. .'ıtibi Cevdet Bey, yerine Bern konsolosluğuna hususi kalem gönder•elini ve ıkıi ııkdirde diger 

S , o uma ıçın en vır eauı uromın mu- l .1 ... ·k' · k' b' F ·k yer· h J L' partan~n meşlıu.r sag muavini 

1 

k-mmelliği~ir. Bur,.da bütün fişltt e _çı ıgı ı ınc~ atı ı . aı .. -_ı-.use- mümeyyizi Kadri Rıza Bey, hu isse ar ı·atma hanımın Rılf efen· 
Kolonatıden teklıfi kabul etti- pek iyi tertip edilmiştir. Ne •orar.a· yın Bey, yerme Bcrlın buyuk el susi kalem mümeyyizliğineMos diye olın borcundaa dolıyı unş 
ğine, refika~ile beraber 1stanbu I n~z, ~~arar anız, siz.'.' her ~gi bir tet çiliği üçüne~ katibi N~~~m .Y ey kova büyük elçiliği ikinci katibi tarzının tayini clhetlııe gidileceğini 
la hemen hareket icin harcırahı kı~ ıçın ne okumagı. tavsıye edecek- sel Bey yerme Prag uçu 1cu ka Mustafa V edit Bey Mr.skova mHbevyin işbu davetiye nrakası 

.. . . · . lerıne kadar her teyı orada bulursu- ·b· T f'k K' B p ' m mail ha mad A t t b k nın gondcrılmesıne daır federas K'.t" h' ı · ba k b. h · tı 1 ev 1 azım ey, rag büuük elrilig"i ikinci katipliğine " Y om n ovu a -nuz. u up ane erın • a ır uıusı .. .. .. k" . 1... b. · · d · , , k d ili bl'~ 1 
yona bir tele-raf gelıtıi~tir. yeti dolu olm~lRrıdır. - u~~nc~ atı~. 1ıpn~. ı~ı~c~ aı~e terfian mezkur büyük elçilik ü- '" 1 

nen 
1
• 

1
• 

0 unur. _ 
A. ESAT Sokak kaldırımları dunırken, haH< bırıncı ~ube uçuncu katıbı Fent .. ti k't'bi s rm Rauf B 1 s· T' t 1 

enak almak •~in dükkan kapısı bek- Şerif Bey, Kahire elciliği ikinci çu~c a 1 e ~ I H ey, mema - ıya ro 
f enerbahçenin teşekkürü lerken, Ruı ihtilale.ilerinin Odcsa ti- kitabet muhassasatı~ın Parise yenne Mo.kova a~ç~ aı:1 ay- . . -

Anka•;ıda tenisçilere Spor- y":tro.un.un tamiri i~in iı ~encd; ~ki nakli ile Faris büyük elçiliği i- dar ~ey, ~{osko~~ ~.k~n~-~~~ı- Is. B. Dartübedayı 
tıng Müp t'.1 f d .. t ·ı mılyon lıra harcobnıt olmA •rı hmm k' . k' . ı· . r· p . larlıgına şıfre mudurulugu ıkın tem•ll"--' 

.. .. . ra ın an gos erı en ı •erbe•t fırk » garip gelebilir. Fakat ıncı atıp ıgıne ter ıan arı& . • . . d s~. Be . ...-ı 
bu}uk mısaf.rpcrverlıkten dola onlar ha ı., b'r tiyatro d:ı!n y, ıao..,k biiyük elciliği üçüncü katibi Ke- cı ka~.ıplerın en 4ıp y, _yen- Bugün rııstine 
YI Fe erbah · tarafıwlan aldı- , lardır. ÇünLu }·eni r•)imin h~yecaıı, mal Sait Bey bu s"retle in'ıiHil ne .. Kosten~e. k~çıları Abdı Bey sut 15,5 ıa ISTAı'lllJI. llfllYfSI 
gırıl' bir n'~kt:.ıp,a •şekkür e- şevk ve c nl·lıgını nef,. sanatlar a;ak eden ücüncü kita~:t ınuhassatı Kostence ıkıncı kançılarldt mu ve •uvare ~ ~~ ~ 
dil'T'C edir. t• ttıtmakt~.d·ı·. Çü~k.i Asyalı. k":la- nın Kahireye nakli ile Ka- hassasatımn Atina - Pireye nak ,. t :!1,5 ıı 

bal,,.-ı e-. r~k•ek mılletler scvıyesıne h' 1 T" · .. k' · 1i ile Atina _ Pire başkonsolos-Spor kano r si çıknnruık IÇ.'1, l<afa ve n.:hu tcı-biyc ıre e cı ıgı uç uncu atıp - Bir k 1 y u ~ 
" - etmek lazınıdır Jii7ine Londra büyük elçiliği ü- luğu üçüncü kançrlıı.rlıgına ev- l 

. TJ.~J. htanbul Mıntakası Sonra bi;yi·k kalabalıkları iki~e bir çUncü katibi Şemsettin Arif B. rak mukayyitlerinden Saadettin de Hİ 1 d İ t 1 
Rıyasetmden: Mm takamız; ma !o.plıyar~I, o"lar• ~eyccan vermek yerine konsolosluk işleri üçüncü Bey yerine Avlonya kançılan 
natrkı muhtelıfeden aldıgı sala- ıçıııE genış salofnlarkl lazımdır.ıf katibi Cemil Vafi Bey yerine İbrahim Sırrı Bey, münhal bu- llperdei tablo 1111 
h. • b" .. . . ger maa~ ar arının sın yapmct , . . tıriht piyeı 
ıye ' ın~en . Tt rkıye Idman sı mümkünse, yeni Rusya aristokrasi- Midilli kan~ıları Se1ahattin Bel!' lunan Halep konsolos muavınlı Yazan 

cemıvetlerı Itt fakı umumi kon ıi miiteha ... •lar ve arti.tler sınıfıdır Yerine zat isleri tahakkuk me- ğine isuhbarat müdürlüğü baş- M11,1hlp Z.de ıııııııı 
gre 'n•n 28 T rinisani 930 ta- d~n:.bi!i:_: Ücretler 45 r~b.lede başlar; muru Edip Rey, yer· ne Roma katibi Etem Bey, istihbarat baş CelAI lley 
nhinde top nmasmı takarrür kduçuk btıkvı..kkmdemurl~r .1 çbın 125o r(uMble büyük elciliO-i evrak memuru katiplig'ine Bern elçiliği üçüncü Altı yııından ııılı olan çocuklır 

k 1 
.
1

... . . e en yu :;e crecesını u ur. es . t> ~ • • • • 

ett.rere e vece ı an eylemıştı. ken ve geçinme kolaylıklarmı buna Tazım Bey, yerine üçüncü daire katıbı Mehmet Ali Bey, yenne ıivıtron kob~I tdtlemezlu. 
Bu mesel" hakkında alaka- za~etmelidir.) mütehauı•lara ve umum miidiirlüii;ü birinci ube ticaret işleri müdürlüğü ücüncti R 

dar makamatla ter.ıas etmek Ü- a~~ıstlere !il:){) ruble kac.ar ~c_ret .v~ ücüncü katibi Mustafa Fr.hmi katibi Abdüllah Zeki Bey, Stok aşit Riza ve arkadaşları 
Zere Ank • "' hh 1 rılır. Ancalı. bu fark komomzım ırın · · l'" · · r • f t d b ·· · ara ya gıııen murı; ası devam etm""i normal olan bir şc d Bey, yerine Viyana kançıları holm üçüncü katıp ıgıne sıyası ·ran,ız ıya r-ın 1 agun matıne 
!arımızın'.. orada hafızalarında ğil, ilmi ve san'atı hevesle çalıştı;.,,ak İrfan Sabit Bey ve yerine zat müşavirlik ikinci katibi Rıfkı IS.JO dı gece 21 •30 dı (iki Gımbaz 
ilelebet şukranla saklayacakları• kullanabilmek için kim bilir hangi za- işleri sicil katibi Niyazi Kemal Rüstii Bey yerine Stokholm Ü- vodvll 3 perde yarın aktam (Aktôr 
teveccüh ve itimatla karşılana- '?"na ~adRr boyun büküş mecburiye- çüncü katibi Muammer Hamdi _kt_·m __ P_1 ı_·e..,•_4_P_er_d_e_ı_ı_a_bl_0 ___ _ 

rak kongrenin sb't I bndcdır. ı l "' k K d ~ö M 1 ~ı T' d . ce ı o una? ta- Odeıa tiyatrosu sahne icin ve yan- görür. Anc•k •İz bir köye rasgeldiii- Bey, Avlonya konso os u•u a- ı ı~ y "" ıo. o ıyııro;un ı 
nhte topl~nmasına ınııktazı tah ıma kartı en yeni makani,.;.,,. ile tec· niz zaman Ruılann: nçılarlık muhassasatının Mı:şhe Komik Şevki Bey bu akşam 
sısatbı -~e.?'me muvaffak oldukla- hlizke<!ık·ımiş~~· .Bu aon derece haasaa -k . ı:aybeyakr1e ~emilayetinded~kalra. ve.~- de nakli ile Meşhet ikinci sınıf ( Fıhitenin Esrarı ) piyes 3 porde 
nnı utun ~p.rcu arkadaslarımı e e trı ma .... nızmasını bana gösteren me ıçın efıyor r, e • en gu· _ l 1 ~ var7cte ve9ıiro. 

·bl" - .. " müdür· lünç bir masaldır. Onlar size: konsoloslugu kançı ar l5ına zat ----,---.,-------
za arz ve ı a «a muraraat eyle- · D-L- 'lci - • · B h ı A ., · İ İ - Almanyadan sabn aldık, dedi, - ..,.. ı sene &ıkıntı çekeeeıriz, ışlerı tahakkuk memuru a a L N 
nm. l T .. C. · fakat bq senelik programda iN cihaz derler. Ferit Bey yerine Filibe konso-

stanbul Mıntakası Reisi lan yapan fabri~ar da ~~dır. ..B~ manzara ~ir y~bancının hatırına loslu~u k~ ıları Ahmet Bey, 
Yusuf Zıya Odesanm romatizmaya ıyı gelen ca- buyuk harpteki veailıalı erza.lı: dev- . . ı; Ç • 

Cumhuriyet Hılt Fırkı• l.ıaııbol 
Morkezlle kadınlan çalıftırıııa Yurda 
için ısgııi .O auml 80 ton lnpliz 
lı:olc kömUril bllmünıhsa mübay11 
edilecektir. Tıliplerln bıa ayın !ılO 

acı puşembe gOnU 1111 10,00 da 
Akurıy'dı Yun müdtırlyetlao mll
racuılın. 

Gülhane müsamereleri 
Gulhane hastanesinin 1930-

1931 senesi ikinci müsameresi 
Te rinisanin 1.6. ncı pazar günü 
~ 16,30 da ınıkat e lecektir. 

murlu gölü yanında köylülerin müea rini getirir. Fılıbe konsolosluğu kançılarlıgı 
ııesesini dolatbk.Şüpheıiz bu bir ör- Doğrusunu isterseniz, bu &'ünkü na ücüncü daire umum müdür
nektir: ~ .. R~syada . r.o~ti~ ~usyacla bet ıenelilı progr~ •. kapital lüğü birinci şube ikinci katibi 
ve hasta koylulenn bepsını eyılettire- aız>anaatlar kavga11, berkesıçın çetin N t · B · M silya k 
cek müeueseler yapılmak için kim bj. bir siper harbidir. lliperin içinde bol eca ı " :ı:erıne ar , an 
lir ne kadar zamana ihtiyaç var. An- yemek, iyi eııvap, ırüael kunduradan çılan İlhamı Bey, Marsılya baş 
cakOdesa müessesesi, Mo•kova düt· evvel, silllı ve mühimmat, ve bilh&1sa konsolosluğu birinci kançılarlı
manının zannettiği gibi,reklim ve pro zafer, her şeyi bitiran, her feyi vere- ğına haiz olduğu ikinci katiplik 
paganda evi de değildir. Yeni rejim cek zafer diitünlllir. Iclealiotler bunu · · h f tmek üzer ı-~u· liği Ü k" k 1 1 
i~timai ve aıhhı müeueseseler için e- istiyerek, yüksek fikTi kavramryan paye~nı m~ . a ~za : . . . e ""' P ne S up onso os u-

İrti lıal imden geldiği kadar çalıııyor, ve çok kalabalık ise inzibat içinde ister iıte- Şantıyago ıkıncı ka~p.lığ~nde.n iu kançıları Halit Bey, Viyana 
on e r f ndan bayraktar zade muvaffak ol~uk.1~. vardır. . . _. me:z ~Y_le dütünür.. . müstafi Fethi Bey, Bınncı daır elçiliği ikinci katipliğine siyasi 
Ru u Pa ,an .., mahdumu Ze~evat çıftlıgıru, devlet çifthgı l~tılalı~ muvaffakiyetlerınden biri umum müdürlüğü birinci şube müşavirlik başkatibi V ahtettin 
hb d . ..d 1 ..... d balnınde yazacaiım. nefiı sanatlar hatipler ırazeteler so- b ~. •. j' b" ··k l B · • .. . . . • ınur e crıye mu ur ugun en Orada meb' rk da 1 d b.. kak 1 '· 'd '-•-Laf aşkatıpligıne Ber ın ı.ryu e - ey sıyası muşavırlık başkatıp 

mut t Ali Faık Be •feendi dücar · · usa a 'ar an ın: yazı arı, sınema, ra YO, "'"""' • • • • • • • • • f H · · ' .. . .. . .. 
b 

1 
k ~ 

1 
· 

1 

. - Bır. çıftlik gördüm; ·~itler ders ve her şeyden iıtifade ederek çılığı ıkıncı kll.tıbı Musta a a- litıne uçüncu daire umum mu-
u. g t t~I;,;ı" ~yah ~ an:ı~a- bıçemd emjıler. Eger toplar makinele- halka 1932 yi kurtulut senesi olarakj sip Bey Berlin büyük elçiliği i- dürülüğü birinci ııube başkatibi 

v ccn c '.'b .~ arı te a .ki>'.dc- !eri e 0 sa>'!"'' Y.~~ız buradan Ana- tanıtmalarındadır. , kinci k,:tiplı'ğine Atina elrili<YI Saffet Ürfi Bey yenne· Viyana 
z ı ugun saa on ı e dolunun yetittirdıgıne kı b -d l 932 d-rt . '-· a .. ., ' 

Ctlı•n irde- Ki s~h pazarı tulı:mba · alacaklarmıf, dedi. >"' n ug ay lik . ye 0 ••neye 1?en R""' seade ikinci katibi Kemal Nezat Bey, elçiliği ikinci katibi Vahit Bey-
• ka ında ( 4 ) nu 1 h . d h" I • • b. . proırramın ıon senesıne ueya a . 'rl . Ü l . a1d 

la ak . mara 1 anesın en Rus şe ır erının ırıneiıinden ayn- Anadolu ihtilalinin lzmiri gibi, büyük yenne bı nci daıre umum m - enn n 1 ve tahvilleri icra ve 
· ~ n'a·ı cıhba"f 11' c

1
amu f:;eı:ıfındhe lırk<n. ka•ketten sonhra kzen_bili unut- harbin nihai zaferi gibi, bir manzan dilrlüğü birinci şube başk§.tibi Atna elçiliği başlditibi Sedat 

• ~ zı <;c ec a met cnı m• - a ı . Hemen er -n eli d ·ı · ı B · ı Ü · s ıs .n ckfnoh:mıcaktır. Cenabı hak ~ ma ıı;;m· bT ardır. Erzak hen e verıl mıtt rd una ınanan ar.ve lnanmı Celal Tevfik Bey, sküp birın- Zeki Beyı: müsteşarlik ve mez-
ail • k'Clcrdidesinc sabrücemil ihsan 1ı':;•.:.:a:;:n'~e:let dükkanlarınd!';; ~::;a~~h:ı~rır; ~~atd.~~P•1 1 ° .. •e~eydee ci sınıf konsolosluğu kançılarlı kQr elçilik üçüncü katibi Zekai 

.. .. • . a Jn gos er ıgı yo ustun •U:Ji.i.r: • • • • 

EMiL 
SINE.~IALAil.INO.\ 

JANNINGS'I MARLENE DIETRICH 
ile llrllkte 

M AV f MELEK 
filminde göriınüı. Haşiye: Filmin üzerinde Türkçe ve Fransııct lu· 
hatlı ınükAlcmelerinden maada, RejisörU JOS~:F Von STRr:NB~:RGtn 
mahareti <a·ı'aıklrancsi 11yesindo Almanca bilmiyenlor blle kolaylıkl• ı 
anlayabilirler. llA. \tteB: 1 lıl!hazır düny• havadialerl ile Bulgar kıralı 

BORIS ile PRENSRS (;fOYA 1N\'nın lıdivaç merasimi. 

Buglın saat 10,45 de tcn1.ilAth matineler •••• 

'-"..A.~"-"'~..A... ........ '"-A..AJCCX) ........ _....~ ........ ~A..~ ......... -")( 

nOmüzdeki 19 teşrinisani çarşamba akşamı 
FRANSIZ TIY ATROSUNDA 

Madam Oabrlelle Dorzlat 
turnesinin ilk GALA MÜSAMERESi ola

rak Bernıtaynın şaheseri 1 S R A E L 
20 Teşrinisani perşembe akşamı 

LE PROCES DE MARY DUGAN 
Oiger temsillerin programı tiyatro gişesinde 
talik edilmiş ve gişeler her gün bilet satışına 

devam etmektedir 
)<I(....., .................................................... ..,.....,...,....,....,.,..,.....,,... ............................................. ._,....,.""'"' 
'-'"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-.,,.._,, ..........,.,,, "" .................. ,._.._.._ ........................ ~ 

Er~Bı~ı Gar~enin~ 
TE.K~IIL 

Varyete pro~raınile 

ıon~ı MiTiı'EI 
Darül'~ceze mtidurlüğüııden: 

5000 kilo sabon, 2500 lı:ilo 

sadeya~ 

Bır aenel9l11 müesse- seye 
iktiza eden bıılida mıİı::darı 
muharrer salıunla zeytinyağının 

8 kanunusani 930 pazartesi gil· 
nU saat on dörtte kapalı zarf 
usulllo mıinakasası icra edile· 
celı:dr. Taliplerin teminat ılı:re

lerile müracaatları. 

1 ) •rın akşam sut 21 3·4d• .. 

Glor1a Sineınasın~a 
büyük gala müsameresi olarak 
tamamen l'ran•ızca ıöz!U hakiki 
bir '"" 'aı bcdluı: 1 IENRY BA· 

TAILLE ın mlisıesna piyesi 

Aşk Çocuğu 
1 lcyeıi tem<iliyesi batında 

JEAN ANG~:LO. El\1:-VIY LY. 'N 
.JAKL1JI: CATELAH\ ve MARY 

• <a.ORY \trdır. 

Eserbr kudreti ve artistlerin ma· 
bareti 11n'aıklranesl bu illmi 
emsalsiz bir ılnema şabesori mer· 

tebeşine çıkarmaktadır. 

Loca ve numerohı koltuk bil•t· 
Itri şimdiden utılmalctadır. 

1 
Bugün, bııakşam ve yarın 

akşam matinelerde 

l C:.,~:u:.~ .!'.~.'.'.1' 

E~o·s "Fralt Salt" meyve tozunun mun-
tazamen istimali cıhazı hazminin tab:i 

vazifesini temin ve dolayıııle mükemmel bır 
sihluıt edame eyler. Tuzlu kaynar menbaından 
istihzar olunan E.no. meyvelenn ekser havası 
oafiasıaı camı ve tesiri tatlıdır. Bir iki damla Jı. 
moosıloldıktagayetlatifbır limonata seklinı alır . . 

Sabah " akf•m bir •.ıı kadehi 
derunund• bir kahv~ k.a,ııı alınır 

BiLUMUM ECZANELERDE SATILIR 
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ı'D UN iO p Moıos•kJ•ıı .. için, 

.. . ROADSTER o o N L ~ 

Hervakit muvaffakiyetten eminim 
çOnkü Bromur.ol alank sinirlerimi hüsnüfdare 
ediyorum. Bıı ilacın hiç bir mahzuna yoktur, 
ıinfrlttimi kuvvetlendirir ve zihnimi açar. 

(Ludwl~ıhafen a. Rh.,Almanya) Knoll A •• o. Kumpanya
sının Bromural'ı çeyrek asırdanberi halkın aradığt 

ve heryerde muhtaç oldu(u bir ilaçtır. 
10 ve 20 komprimelik tüpler içerisinded!f\ 

~anısuo~~ıvas ~alli i~letıne nıületti~li~io~en: 
~amrnn istasyonunda yapılacak makine depo unun temini in ası 

hususu kapalı zari usulile münakasaya konulınu tur. 
1 - l\lunaka.anın 9·12 930 lnrihirde ~alı gunü Samsunda işlet· 

rne mhfctti,\iği bina,nda yapıla\:ağl 

• 9 Teminat para veya Banka mektubunun bir zarfa, teklif 
ıncktubı..~un ayrı bir zarfa ve her ikbinin de diger üçuncu bir 
zarla konularak nihayet ınezkör tarihte saat (14) de kadar rnüfet· 
li.lik idari işler kalemi amirlığine tevdi edilmi~ olrn:ı-ı lazım 
geldigi. 

3 - Bu bapta izahatı havi şartname ve mukavele projesinin 
Samsunda idaremiz, Ankarada devlet demiryolları ve Bmanları 
umum! idaresi ve lstanbulda da llaydarpaşa l~leımc müfetti'jliği 

vezrıelerıne muracaatla görülebileceği hus ·tarı alakadarlara ilan 
olunur. 

EVERŞARP 
Kalem ve kur9un ka
lemleri için yeni 
renkler •• Yeni desenler. 

Geydlklerl elbiselerle yelı:

ahenk olarak tercih ettik
leri Everşarp kalem. ve kur
şun kalemlerle teferri.atının 

hüsnü intihaplarından dola
yi memnun kalan zevat he

S11ps1zdır. 

~bu kalemlerin renk, mo
del ve desen itibarile her 
zevki tatmin eden "Hüsnü 
intihap,. tabirini bihakkın 

kazanmış oluyorlar. 

Başlıca ticaretha -
nelerde sablır 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

•saı=-11111 ................ ... 
Kon ya-Yenice hattı iızerinde 292, 296, 306 ncı Km. \erdeki 

ta~ ocağından Toros tünelleri tamiratı için çıkarılacak yonma ke
lııer ve molo1. taşı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

M iinaka~a 8 birinci Unun 930 pazartesi gun u saat 16 da 
Ankarada Devlet demir yollan idaresinde yapılacaktır. 

:\lunakasıya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonu 
kAtipliğine vermeleri llzımdır. 
, l' •!ipler miınakaıa şartnamelerini beş lira mukabilinde An karada, 
l::ski~ehir ve Konyadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
ı· idare için luzum görülen (Hırdavat, Demir, Klrtasiye, mefruşat 
" Saire gibı her ticarethaneyi a!Akadar eden) 232 kalem muhtelif 
ınaızerıe şehri halin 1 ?inci pazartesi günü pazarlıkla mubayaa olu· 
nacağından arzu edenlerin müfredat cetvelini görmek ve iktiza 
~de · h · .. n ıza atı almak için Haydar;ıaşa mağazası mubayaa kısmına 
tııuracaat etmeleri ve pazarlığa iştirak eyleyecek tellplerin yevmi 

~ezkurda saat on bir bllçuğa kadar tahriren teklitatta bulunmaları 
1 ~n olunur. 

Tasarruf' \ 
kumbaraları 

Hayat yoıunu ayauıiacan 
birer meş'aledlr 

Dr.HORHORUNi 
Frengi BelaoQukluğu 
Tedıvlhınesl Beyoğlv Tokatlıyan 

yanında Mektep eokak No. 35 Tel. 
3152 muıyent bor gUn t1bahı.n 

aqamı kadar. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve efroocl hastalıklar teda
vlhaoeıl. Karaköy Topçular cad· 
desi S4, 

CYCLE (ROADSTER) 

TYRES. Lastikleri 
Yekpare olup 

TURiZM 
Motositletlerine ~e 

elverişlidir. 

Her boyda 
bayilerde mevcuttur. 

Mefhur 

O U N L ~ P 
lastiklerini 

e .arayınız_, 
o 

Her Daim Hatırlayınız ki 
Evinizi tezyin e1mek üzere aradığınız hernevl 
fafrlşat levazımını yorulmaksızın bulmak için: 

Beyoğlu'nda İstiklal caddesinde Tokat
lıyan karşısında 223 No. 

L U V R Mağazalarını 
Ziyaret etmeniz cümlei 

menfaatinizdendir. 
loponlarda, 

·ı. 25 
ıumaflardaı 
·ı. 20 

lalı Je me!ru~lla, 
·ı.10 

:::~~~o 

Muf aınbalarda 
·ı. 5 

Istanbul Tramvay Şirketi 
14 teşrinisani 1930 tarihinden ilanı ahire kadar 

muteber olmak Üzere muvakkat askeri 
ücret tarifesi 

• 

Resmi elbiseli kara, deniz ve jandarma zabitanı ayni araba içinde fasılı 
verilmeksizin icra edil'n her hangi bir ıe!er için tromvay Ucretl: 

Birinci :\levkl ikinci Mevki 
Tramvay ücrcd 
Köprüler rcı ni 
Nakliyat ver isi 

5 2,50 kuruş 
l 1 • 
0,25 0,25 " 

YekOn 6,25 3,7:: .. 
Zabitan Beylere mahsus abonının karneleri 
1 Munhasıran birinci mevkide olmak ilzore fasıla<ız 60 <efer yapımısı 

hakkını bahşeden cem'an 60 varakayı havi karnrler: 
Birinci mevkide 60 sefer ücreti 
lstanbul Tramvay şirketi tarafından Jc.-ası kabul edilen 

yüzde 40 tcnzilAt 
Tediyesi icap edecek bakıye 
lilveten: Köprüler r <9ml 

Nakllyat vergisi 

Yekftn 

800 kuruş 

120 
180 

60 
ıs 

25~ 

.. 
" 
" 

• 
2- Munhasıran birinci mevkide olmak Uzere fasılasız 20 sefer yapılması 

hakkını bahşeden cem'an 20 varakayı havi karneler: 
Birinci mevkide 20 sefer 100 Kuruş 

'9tanbul Tramvay şirketi tarafından icrası kabul edilen 
yüzde 40 tenziltt 40 ft 

Tedlyui icıp eden bıkıya 60 .. 
llAveten: Köprüler resmi 20 • 

Nakliyat vergisi 5 
" 

Yekan 85 
" 

Binaenaleyh, bir abonman karnesi ile tediye edilen bir seyahat ücreti 
tekmil rüsum dahil olduğu halde 6,'l 5 kuruş iken yalnız 4.25 kuruştan 
ibaret olur. 

Mezkur karneler ancık resmi elblsell ve birinci mevkide sevahat eden 
Zabıtan ıar.•fından istimal olunabilecektir. · 

Sivil elbiseli Zabitan umum ıivil yolcular gibi bllet ücreti tediye ederler. 
Resmi elbise ik seyahaı eden kara, deniz ve jandarma küçük zabiıan 

ve efradı asktriyesir • 
Ayni ıraba içinde fasıla verllmekslzln icra edilen her hangi bir sefer ücreti: 

Uirnci mevki ikinci mevki 
Tramvay ücreti 5 2,50 kurut 

tt'.uı, deniz ve jandarma küçük zabiıan vı efradı ıskenyeslne mahıuı 
abonman karneleri: 

Munhasıran ikinci mevkide fasıla verllmokslzln bet soyahıt yapılması 
hakkını bahşerlen beheri beş varakalı karneler; 

ikinci mevkide beş seyahat ücreti 
lsıanbul Tramvay şirketi taralıadan icrası kabul edilın 

yüzde 40 ıenzillt 
Beher karnenin bedell 

12,50 kurut 

s 
7,SO • 

Blnaeaaleyh, seyıbat ücreti bir abonman karn<ıi ile tediye edilirse 
miktan 'l,50 kuruf olacak yerde yalnız l ,50 kuruıtan ibaret olur. 

işbu karneler munhuıran, resmi elbise ile yalnız Ik.inci mevkide uyahat 
eden kara, deniz ve jandarma küçük zabitan ve efradı ıslcerlyesl tarafından 
kııllanılablllr. 

Sivil elbile ile seyahat eden brı, deniz ve jandarma kilçilk zabitan ve 
efrıdı askeriyul bilet ücretlerini umum sivil yolcular gibi tediye ederler . 

Abonman karneleri, tekmil Tramvay Pllnton kulübelerinde, hatların 
mUntehalmnda ve 'l'ünelin Galata ve Beyoglu gişelerinde satılmaktadır. 

lstanbul 12 To:~rinisani 1930 
- 111ydlrlJJet 

Nazik Çamaşırlarınız 
için bu nazik teP.ıizl~
c~ ~ Q>ic' n:ı.addeyi 

, .:r.- kuu~nınız 

LUKS 
.................. , •• ı •• , .... ............... ,, lllt(,tl.,... 

Ecnebi memlekl:!tlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banks Komnıerçiyal9 
ltalyana 

Sermayesi 700,0DO,OO!l 
(lhtiyat akçıni: 

580,000,000 Liret) 
Traveller3 (S~yyA1 l 

tekleri) •..tl'lr 
Liret, frank. İngi'i~ linıı 

veya t'oları fr:rnk olarak 
SJtılan im çek!Ar ~ayıısnJ.ı 
nereye gitseni1. paranızı ke
mali emniyetle ta~ır ve her 
zaman ister•,~ni~ llnııyanırı 

her tarafında, ı;ııfıide, otet
lerde, npurlardı, trenlerde 
bn çekleri en küçıik te~liyat 
çııı nakit makamın h kola
ylıkla .slımal etl.ıbi,iroiııiz. 
Traveller3 çeklııı"i hakıkı 
sahibinden La'ka kimsenıu 
kulnaamayacağı bir şekılde 
teı tip w ıhla> edil111:5tiı" 

ıı ... ._ ____ .__•11 
lstanbulda Fincancılardı Leblebici 
hanında 14 numarada mukim \'asli 

Sarafim efendiye 
lstanbul üçilncü icra memurl•· 

ğundon: 

Tütün inhisar idaresinin zimme· 
ünlzde matlubu bulunan 34160 !ıra· 
nın tesı iyesini natık tarafınıza gön· 
derlien ödeme emrinin zahrına veri
len mtşruhtta mezkur mahalde bu· 
lunam3dığtdınız ve el)t\m ikamet· 
giıhınızm meçhul olduğu gosterllaıiı 

olduğund•n Himen tebligat ifasına 
karar verilmiştir. Tarilü il~ndan iti· 
haren bir ay zarfında itiraz ve anı 
takip eden 8 giln zarfında borcu eda 
veya horca ''"tecek mal ve saire 
gösterilmedlgi surette hakkınızdı 

gı yabcn muamelltı icraiye devam 
olunacağı mezkOr ödeme emrinin 
tebliği mokamıu kAim olınak üzere 
llAn olun ur. 

Fatih sulh 8 üncü hukuk h&kim 

liğinden: 
Sıraçhanebııında Horhor cadde· 

sinde Baba Hasan ilmi ma
hallesinde Kavala sokağında l No. 
hanede vefat eden Mibraz Hanımın 
terekesi Fatih sulh 3 üncü hukuk 
mahkemesince açılını~ ve eşyası tes· 
pit edilmiştir. Mabkemece müttehaz 
karar dairesinde defteri tandm edil<n 
eşyadan ksnsol, kenarı yıldızlı ayna, 
masa, divır surı, kınape, sındalyı, 

bakır mangıl ve saire 15-11-930 
tarihine milsadlf cumartesi saat do· 
kuzda ve yazlık manto, entari, iç 
çamışırlan, kostüm, hamam takımı 
perde ve saire de 16· 11·930 ptzar 
günü sut dokuzda mezkur bir nu· 
maralı bınede açık arttırma ile sa
rılacağı ve ılıcak ve borçluların bir 
ay zarfında ve mirasçılarının da iltn 
tarihinden itibaren üç ay içinde mah
kemeye müracaat etmeleri iltn olunur. 

SEYRİSEf-<A!N 
• .--ı a --- -

Itl r~ ı ~..:~· 1 •:.ı; (~ t ı· k ·ırtı 

~~rı1l~ Be ... o,, : 1 ı' ·ı ,. 
::ce11te~i ~: ' ~,,,,·,f.. 1 ı ı ~ i · · 

ZJJe hanı alr mi c 'ı el '" l •. 
27 1() 

~re -ls~en~eriJB 
~ustası 

(Ankara) \:a~un~ Salı 
18 tqrınısıını 

saac IO d.ı t:aJata rıhtımın 
dan kalkarak çarşamba ,;abahı 

lzmir'e varacak o gün 1 tı da 
lzmir'den kalkacak Pcr~ mlıc 
sabahı _Pire"ye, cumarte<i sa· 
babı lskenderiye,ye 'aracak· 
tır. fskenderiye"den Pazartesi 
15 dt kalkacak Ç r~amha 
günlı Pire'ye up;rayarak Pcr· 
şembe günii ltanhul'a gele
cektir. 

ISKE .. OEP.IYJ:"DE:\ aktar· 

m11 PORTSı\IT için de ~'.;;va 
kabul olunur. 
-- ·- --·-·------·ll 
Bozcaada postası 
(GELiBOLU) v~puru 15 te·ri· . ' 
nisani rnmarfe,;ı l 7 de idare 
rıhtımından kalkarak (,e'ılıol•ı 

Llpseki Çanakkale lmroz l~ozc;ı 
adaya gidecek ve dör.u~tc 

Çanakkale Lı1p eki Gcliholu)a 
rayarak ~elecektir 

lzmir sür'at JJostası 
( Gulcemal) vaparu ı tı teşrini 

san; pazar 14,.30d Galat~ 

rıhtımından ka kar.ık paz rte<ı 
ubalıı lzmlr'e nrır ve çar 
şamba 14,30 d• lzınir"dcn ka 
karak perşembe sabahı gelır. 

Vapurda mükemmel "1ir 
orkestra ve cazlı~nt rııc\C .i· 

tur. 

SOÇETA IT:\L YANA 
01 SEi.;. VIST \iARITl\11 

ALB:\:\I.\ n 
puru ı 11 teşri 

nisani çar;.amba 
(Burıı;az, \' a•na, 
Köstencı:, ::;uli 
na, Kala; \e 

lbralle) ye gidecektir. 
ATLANTID vapuru 20 teşri· 

nisani perşembe ( Napoli, :\tar· 
silya ve Cenovaya) gidecektir 
ASSUNZIO~E vapuru 24 teş· 

rioisanl pazarttsi (Bargaı: Var· 
na, Köstence, uiina. Kalas ve 
lbraile) ye gid cekür. 

TafsllAt için Galatada mcrke 
nhum hanında umumi acant 
sine müracaat . Tel: P,eyo~lu 

771 • 779. ve ya Heyogıunda 
Perapalıııı altında Natta Nasy > 
nal Türkiş turist acenalyc 
Telefon Beyojtlu 3599 ve ya 
Tokatlıyan kar~ısındıı beynelmile 
yataklı vagun kumpanyasıua 
Tel: Beyoğlu 9.330 ve yahut 
lstanbulda Eminönünde lz"lir 
&okağında 8 Numarada acente 
vekiline milracaat. 

Tel. lstıınbul 779 

ALEMDAR ZAOEL"R 
VAPURLAR! 

B " ı t V:I jJU ı l 6 u en teşrinisani 

PAZt\R 
günıl ııkşa'nı •:n. l!'l <l~ 

Sirkeci rıhtıml!~dan hareketle 
(Zonguldak, lncbolu, \yancık 

Samsun, Ordu, Gire, ın, Trabıo'l 
Rlu,Mapavri \'<! l lope )ye atim et 
ve Vakfıkebir, Görele Ye l'ııye 

ye u!';rayarak avdet edecekti• 

Muracaa'. mahıl .. ı~~ı. u 

1 Meymenet hanı altındaki yazı 
hane. Telefon lstanbul ı 15 1 . - ---

Deniz levazım satınalına toınisıonun~an: 
7500 kilo 

10830 

süt 6 kanunuevvel 930 cumartesi giinlı sant l 5 de 
,. muhtelif sebze 6 klnunuevvel 930 cumartesi gun ü 

saat 14 de. 
Heybeliadada deniz harp mektebi ve deniz lisesi talebe Ye efra

dına 930 mali senesi ikinci altı aylık siıt ve sebzelerin ayrı ayrı 

şartnamelerle münakasaya kunulmu~tur. 6 kAnunucn el 930 cumar
tesi gilnü yukarda hizalarında yazılı saatlarda yapılacak açık mü 
nakasalarda teklif edilecek fiatlar muvafık göriıld•ıjtiı takdirde il.ale 
edileceklerden <artnamesini görmek iste)Cı>lcrin her gün \·e 'et· 
mek isteyenlerin şartnamelerde yazılı teminntlarik birlikte Kasım· 

nJ!.~ada deniz lcı ~zım satınalma kunıisyomına miıracaatlarL 
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BiN SÖZ 
BİR RESİM 

Erzurum Erite .. muallim tatbikat mektebi talebe ve mu !:imleri gurup halinde 
~~·~~.....;:.......::;.....;~~""""~~ ...... ~~~~ .......... • ,..- -

ÇOcukların neşesi ! 
Ebeveynin saadeti! 
Y•e 0 •"h, ull11U anı.um!)• "' 
ıJUt ,.Ptaı.höar.o• karp buıı

(.,... •·~••rtu laral~ :. ui· 
ı• ..uı.. ~ t ·., 

senoferrato 
t•-.~tl ÜCUP .......... '"" 1• 
•..ı1ada •ıaUd.ter .. , teıc•ıı.~aı 
toe)"Ü. Wf •&a ... DQ td 1 h.D&a .. 
ral_ ,..ı. ı.t~k loı4t s•""rk1t· 
dirler.. Her ccıancdc b•1anut . 

Nafıa fen mektebi mübayaat komisyonundan: 
\fay ıs 931 gayesine kadar ]uzumu olan et, ekmek ye scbz;ı 

kapalı zarf usulile münakasaya konmu~tur. 23 teşrinisani 930 pa· 
zar günü saat 14 de ihale tdilectğinden talipler teminat akçd ·a 
rlni lktiıat muhas, beciliğine tevdi ile makbuz ve tic:ırtt vcsikala
rlle birlikte komisyona gelmeleri 

Hiç beklenilmediöl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bileli 
almakla kabildir. Onun 
için: 

Tlll·l~E rlJlNGfi~~ 
.BiLETiNi ALINIZ. 

5 11'Ct KEŞiDE 11 KAN U~U
EVVEL !930 DADIR. 
Büyük lkramiya 

50.000 Liradır 
il 

Emniyet sandığı 

mü~ürlüğünden 
Yusuf İzzettin Bey, Bedia, 

Nesrin ve Ayşe Bedriye Hannn 
lann 2 Haziran 929 tarihli ı 

ve 5524 İkraz numa=ah deyin 
senedi mucibince ve Beyoğlun
da Feriköyünde ikinci kısım ma 

1 

HASAN 
Ecza deposu müstahzarah 

Paris, l..ondra, Roma ve Avrupanın bllyllk tehlrlerind• 
en büyük mUk!falı ve ılltın madalya ve nişanları 

dlpl{!malarla musıtddak birinciliği ihraz etmiştir, 

Hasan kuvvet şurubu 
İaafı umumi, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik, 
sinir, verem, ademi iktidar, tasallObU şerayin, bel
,gevşekllği hasıalıklarınll nafidir, şişesi 60 kuru,. 

Hasan kolonyası 
Halis limon çiçeğinden müstahzar bir harikai ı:ın'at 
olup 90 derecedir. Ecnebilerin ve memleketimizin en 
büyük zevatı Hasan kolonyası istimal etmektedir. 
Hastalara, sinirlilere, baş ağrısına, ba)'gınlığa şifa ve 
hayat verir 35-60· t to ve 200 kuruşluk ifelerde. 

Gliserinli Hasan sabunu 
Cildi yumuşatır, ve cilt hastalıklarına m!ni olur. Vec
he teravet ve letafet bahşeder. Btıhııssa çocuklıır \e 
kadınlar ve cildi nazik olanlar için hayat ıırkadaşıdır. 
A ·:rupanın terkibi meçhul ve pis yağlard ~n mamul 

sabunlarından tevakki ile halls gliserinden mamul Hasan 
Sabununu tercih eımek Ulzımdır. Kokusu meşhuru 
Alem Hasan K.olonyasıaın limon çiçekleridir. Adedi 20 
kuruştur. 

1 

Hasan Zeytinyağı 
Vemekıe,·de ve tababette ve kara ciğer hastalıkların· 

da istimal edilir. Dünyanın en nefis yağıdır. (lkkalık 
şi~elerde yllz kuruştur. BUyUk tenekelerde 90 

Dantos Hasan Diş macunu 
Dişlere ebedi hayat verir. İnci gibi parlatır. Çilr:ı
mekten vikaye eder.Ve diş ağrılarını,nezlclerini .keser. 

Hasan 
.. . 

surmesı 

Gözlere mukavemetsu' bir cazibe ve füsun illca eder. 
Kadınlann hayat arkadaşıdır. 30 kuruştur. 

Hasan glfıten ekmekleri 
Şeker Hastalıklarına ve dlyabetik olanlara istihzar 
edilmiş nc•is ve bilhassa tazeliği haseblle büyük bir 
rağbet kazanmaktadır. Adedi 25 kuruştur. 

w 

Hasan balık yagı 
Norveçyanın halis Morina balığın.n baş mahsulUılUr. 

İçmesi ıtaJif olup mideyi bozmaz; kiloluk gayet tc~iz 
ve muakkam şişelerde 100 kuruştur. 

Fayda Hasan 
Tahta kurusu, sinek, sivri•inck, pire, giive ve sair 
ha~aratı yumurıatarile imha ed~r. 75 kuruşıur. 
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o/o3 Faizli, 1911 tarihli "Cre
ılit F oncier Egyptien" tahvilatı 
nın; 1 Kanunuevvel 930 tarihin 
le icra kılınacak amorti keşide
sinde başa baş tediyesi tehlike
sine karşı Osmanlı Bankası Ga
lata Merkezi İdaresi ile Yeni 
Cami ve Beyoğlu şubeleri tara
f mdan pek eyi şeraitle sigorta 
edileceği mezkur tahvilat hamil 
!erinin malUmu olmak üzere i hallesinde Fransız mezarlığı so .. 

kağında eski 1 ve yeni 72, 72-1 · .,.,~ 

O•manlı Bankası numaralı du''kkanı müştemil a- -:'~\] 0 ,.., "• Bu /;iiçciik f/Ö~lerden 
lan olunur. 

ZAYİ ·. 1868 numaralı otoma partımanı terhin sureti ile Eın- ı ~-·· ·;, . henuz uykudan llı<'.!:hmur, vat olu· 
bil plakları zayi olduğundan niyet Sandığından is6kraz eyle ı ., " , nan şekerleme beklenıyor. İl<ı uç 
hükmi! olmadığı iian olunur. dikleri sekiz bin liranın vacl,.o' ~, lablcl ıl< arzusunu ~ırnınun v< bir 

Naş Acentası hulfılünde ödenmediğinden . - çok lcnalıklardan vık•y• c<lcr>ınll. 

---. -. d layı satılığa çıkarılarak 20 l @)' ç," O 4 ~" Kuıud• '"'"lı<" 400 ı.bl<t -ard" 
Kumkapı ıskelesıı:ı: e ... ı:n~z- nunuevvel 930 tarihinde sa~t c· , , • Ecan<ferdt vt Lrza J·~·ul;rond• 

but 196 kilo meşe komuru ıle !altıda Sandık idares'ndr b.· · ;. 
Haliç iskelesinde mahftız 91276 'h . . . . ı - ırın.ı 9 I! 
Metro mikaba muadil 136 meşe ~ _ale~ının çekıl~ceğıne dair olan ~ff 
k . 30 11 930 p .. .. ılam varakası ıle beraber ihbar 1 ~ 
erestesı - - azar gunu . . . . . . 

ihale edilmek üzere müza ede- namenın teblıgı 1<;ın ıcra kılınan • -- • . . •• . , 

, 

k 1 t T ). 1 
dy !tahkikat neticesinde bcrçlulan~ 1 lstanbul Tıcaret Jl;ı.:uurlug ... !Clc!1: 

ye çı arı mış ır. a ıp er e yev ·· 1 , . 1 ı . \ · 1 ·, · r · · < . k · k" d · d f 'k etc--·ahlarının me,...lıtıl b 11 ... 1 ~ta 11 ul ı o ı)l c·. u~c.1:~cı '.·e .. o ıı.~ ~rııar c<ır:ı.ı 1,; ~ını,l·t • ~r~~)ı ·e· 
.nı rnez ur a saat ıçte e ter- 1 am " • ' - u .•• 1 lıır.!c \1 kıı p •ok:ığ"1·1a i'.1arc ıncrr;eıinde \h it' ·ir.i''·"' pnar ··unu <nar 
darlık binasındaki iha1e komis- duğu :ınlaşıım•Ş oldngundan !Oda tınlınır~, ın:f:rki dü~tincc'c•i•ıi ~<>rJırnıkİc lı•·:ıl>cr ;;:ırc ;,cıct·'li 
yontına müracaat eylemeleri ~ i- tebliğ makmına kaiın aJn1~!t ü-ı' ,ı.: h ""I' n;tr• t!i~:l·ı·ini i~.ih:ıp c 'e1.:tk'ı.:ıi \'l· "Jıt !f> y.ı ~adar iJ."c he' ·ti 
lan olunur. zere ilanı keyfiyet oknur. hı: lı brn • ele' ın nli"ecc!i aıa;;a.l:ırnnJ ilan ol:ı ""' • 

<:u \1 \ 
14'1'. SA 93') 

Dlln Halk bllıisl dernetl lllm encllmonl Tllrklyat entltllsllnde l(llprülU zade Fuat Be) h 
rlyaıetlnde toplaacb. 

BİR 

FİLIPS RADYOSU 
ile 

IST ANBUL ve AVRUPA 

konserlerini dinlemek 
için yalnız 

BiR FIŞ 
( 'crı an prizine takınak Hfidir. 

'ı ÜiiK PHİLİPS LİMİTİT ŞİRKETİ 

~-E~~~I~~~~~~~~~--~~~~~~~--~~~~---~.h·· 

mva i metruke müdiriyetinden~ ınc,:~r~~~:ul birinci ticaret . 7Jtıl 

~atılı~ ~rsa ile aJn a1rı ü~ ~ane ~isSBsi ~~:~r~f :.~~~nd:~~::~ ~::;~;j;;:;; 
Cilıaııgirık Cihangir caddesinde eski (ı )eni 8 numaralı 129 Menaşe Kuzen şirketin·' aıc . ,ıı 

mevcut bulunan ınanifıtun• e~) 'JI 
nıLtrc 3~ s:m im :.:»a 1400 lira; Ortaküydc Portakal sakaıtında 1930 ·h ne ıııu' 

b 18 tec.:rinisanı · tarı : 11 
eski 45 m ıhrrcr ycnı 59 numaralı Uıı:ir hanenin 48 hisse itiba- salı ~~ınü sa:ıc ıo da :ı~ık •'1''ılıi 
rılc 'J l.iss•:<i ~UO li•n; lkyoğlundtı Tııntını mahallesinde Ycn'çar~ı ile sa•ılac.ıj.';ındrn talip oianbt:~rın.1 
:11k ;:: mla •\i :'~-."•! yeni 65 numaralı ıııaa tilikkan hanenin nı· mi ve v.ıkn ınezkurJa ınah• 
,;[ lı!·' ı 1 ~-'0 iir:ı, l\~dıkijyu"t~c Zl:htıipa~a malıallesiııdc Fener hazır bulunmalm ilan otuuur, _,.. 
c:ıt!<.~t:~i L tn~ '1iyc :-uha6ında l~!..i 17 yeni :..? J nuınaralı hanenin 

t:\ !is')c it ı.·ılL ıki hissL·si ı;~7.1 lira~ 

l!:'.l:i '·• ..,.,, '=rrcr 'c h~deli mı h.!!nnıcnieri ::;i.»tcrilcn cm!:\kııı 
b~1.: .... • er: ı.! ır • ."ı:r l;.ı' ı..it·:c ı)d cnn1ck uzrl.! J.~.ı J fl .. 10 taıihine ınli'.'\a

L~ıf :'l:i rr· t ll .. ı~t J+ de ıniİ.l.:l\'\.tl~·i il~ll1İ\'Cll'ri rnuk:trrcrdir. ·r~

lip:~riıı "~ ~-~O t.n ;ıa: nc.:kh;~.':Filc 1-w~·ı :ıl nı ı:ı ı:m!:\k ın:ıdü.' 
rİ}tt~ StHt, L'>lfıİ..,)ıJı1~ıha u{jrıı.t\ı·ıf r•\'lcnH:~.:ri. 

Dr. Taqciya~. 
Zuhrc\i lı.ı>talıkLır c.da' ,. 
. [' . .. \)' l )'30 CL" nc"l 1.ımınuıı t. _ 1nı ·' 

. ' ~ 
nt:·i ~ ıtrsı ..;uka~ında ~tJ ; 

' ' . 111•1111ı.ııııııdl•': t'.j 
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Mes'ul M:'.Jlir: Burlıaı•-


