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BUGUN 
2 nci sahifede : 3- Muhtar intihabı K4nuııu- ı 

ı - Harici .-e son haberler evvelde yapılacaktır 
ı- Yeni Ruıya 4 llncll sahif.:de· 

3 üncll sahifede: ı- hlek 2- N<~rfyat 'hayat 
1-- 08mrilkte bir ıull&1lmal 3- HlkAye, 4- Roman 

meydana çıkarılıyor . 
2 Ziya Bey dün Ankaradan 5 ncl sahıfede: 

avd;>.t etti 1- Spor havntı 

eni fırkanın infisahı 1 B • • y • • 
Serbest Cümhuriyet Fırkası 
lylık bir faaliyetten sonra 

eı mız yol ılar 
lideri tarafından netredilen 
lıeynnname ~le kendi kendini 

tti. Fırkanın teıkilini siya
b,Yatımızda bir tekamül eseri 
itki ettiğimizden o zaman ne 

ıd,r memnun olduksa, şimdi 
· infiaahından dolayı o kadar 

&Ur duymaktayız. 

SiYaai hayatımızda · yeni bir 
.~uvun belirmesi bir teki-
ınerhalesi idi demiştik. A

l fırkanın yaıayamamaaı 

~letin siyasi rütdü hakkında 
lediğimiz bu kanaatte yanıl- Yusuf (Denizli), k slh (Antalya), ,ı 1 •r (lzınlr), A. Saki (Antalya), Y. Kadri (Mardin), A/ao/lu (Kıra) Bty/tr 
1nııza mı delalet ediyor? Uç s c F ı • f• h · • ?..., 
·~d~;:e!~~~:;~;ıı;i,bi,v;:,~ • • • niçin ve nası ın ısa etti 
· esbabı hakkında Serbest 
huriyet Fırkasının neıretti F th• B b . . u· s c 

beyannameleri böyle bir zan- e ı . eyanamesını neşre ı ve . . 
-~~~~:~~i:;:~~:~

1 

::::::~ F. teşkilatı yer yer kapanmaya başladı 
Fırkası niçin yafayamamış- F • 

? Bu sualin cevabını, Serbest . lrkanın feshi her yerde memnunıyefle Ve 
~:~:!::~~::~::i !:::~~ pek tabii bir netice olarak karşılanmıştır. 
aıan zevatın takip euikteri Fethi Beyin fesih için bulduiu çareye 

da aramak lazımdır. Yeni fır H 1 1 dl 1 lılaziye intikal ettiği bu va- ' güze bir manevra " yen er_v_a_r __ _ 
~le artık bili şüphe söyliyebi- Ankara, 17 (Telefonla) --
~ı ki, Fethi Bey ve arkadaşla Bu sabah (dün sabah) çok er
lırkalarını bir makaatla te~kil kenden Ankarada bulunan ~a
llıitlerdi: En kısa bir zaman- zeteciler telefonda 2114 numa-
1 iktidar mevkiine geçmek. Bu rayı aradılar. Karşılarına çıka
~lıın zannedildiği kadar kısa na Fethi Beyi sordular. 
.1"1adığını anlayınca, kendile- - Uyuyor, cev~bını aldı~ar. 

fırkanın hikmeti mevcudi· Saat dokuza dogru aynı ra-
!ti kalmamış ve fesih kararını kaml_ard_a oynıya!l pa_rmakl:U-? 

işlerdir Filhakika iktida- kendilerıne Fethı Beyın sesını 
. ııeçmek her siyasi fırka için duyabilmek fırsatını verdi .. ~u· 
t " d' ç·· k.. 1 k t" aller sordular, beyannameyı ıs-.,aye ır. un u mem e e ın d"I ld ki 
k dd t .. . b k.ld te ı er. a ı arı cevap: 

a era ı uzerıne u şe ı e H""k"- b"' .. ·· · ı k k b•Jd' A k - u wnet mena ııne mu-
essır o ma a ı ır. nca d · ı d ·b k ld 

b
. d k b. racaat e ınız. en ı aret a r. 

az ır zaman a ve en ısa ır .. A A 

~dan iktidara geçmeği hedef Hukumete mal~at, 
lıhaz etmek demokrasi için şubelere tamım 
·~likelidir. Fethi Bey fırkası- Fethi Bey dün gece arkadaş-
teşkil ettiği sıralarda kendi- larile birlikte tanzim ettiği fır

ltıe o günkü vaziyete göre, da- kanın feshine dair olan beyan
' asgari beş ıene iktidara geçe nameyi bir taraftan hükumete 
\İyeceğini hatırlattığımız 'la- vermiş, diger taraftan da saba

' sinirlenmişti. Halbuki te- ha karşı viliiyetlerdeki teşkila
İnden beş sene aonra bile ikti tına telgrafla göndermiştir, 
ta geçebilmeği bir muvaffak!- Dahiliyenin tamimi 

!\ telakki etmeli idi. Diğer taraftan Dahiliye ve-

F' ethi Bey, neşrettiği beyan kaleti vilayetlere yaptığı ta
mimde, Fethi Beyin fırkasını 
feshettiğini bildirmiş ve ::ll'r
best fırka liderinin kararından 
teşkilatını haberdar ettigini de 
tasrih etmiştir. 

ede tahakkuk eden şekle gö 
' fırkasının atlyen Gazi Haz
·llerile siyasi sahada karşı kar 
ij il gelmek vaziyetinde kala
~eğl ve bu vaziyette kalacak 
'•i bir teşekkülün mevcudl

·Iİııi fırka müessisi sıfatile mu 
ftza ve idame edemiyeceğin-

Celseye İatirak etmediler 
Bu gün öğleden sonca Mec

liste kısa süren celseye Serbest 
fırka mensuplarından hiç b'ri 
iştirak etmemiştir. 

Ltder /iethl Bey 

bu hareketi takip etmek za 
etinde kaldığını söylüyor. 
• bizce zaif bir tevildir. Çün
Cazi Hazretlerinin fırkalara 

Lavhalarmı kaldırdılar 
Yalnız Ağaoğlu Ahmet Re

fik İsmail, Ankara meb'usu Ta-

infisah karşısında mebus
larımız ne düşünüyorlar? 

1~tı vaziyeti, Serbest Cümhu
et fırkasının teşekkülü sırala 
da Fethi Beye yazdığı mek

~lıı. tasrih edilmitli. Gazi Haz 
i ler1 o mektuplarına Cilmhu-
1r,et Halk Fırkasının umumi re 

Millet Meclisi koridorlarında 
heyecanlı görüşenler 

1~İni muhafaza ettiklerini fa
, t Reiıicümhurlukları müdde
te fili riyaseti ismet Paşanın 

~desine terkettiklerini bildir-

C. H. F. daima Türk çocuğunun yolunu aydınlatacak 
ve kanındaki yüksek asaletin cevherini ~ıfz ve teshin 

eden yegane güneş olarak kalacaktır 
!lerdi. ANKARA 17 (Telefonla)-

O günden bu güne kadar Ga
lıazretlerinin fırkalara karşı 

1~İyetlerinde bir tebeddül ol-

S. C. fırkasının infisahı haberi 
1 bu sabah Ankararun her tarafı-

N Al 1 (•· . ) C 11 (T iri d •) na bir elektrik sür'atile dağıldı. 
. u c.rzurum em e r •6 B · · d' k" · d B 

1 
unun ıçın ır ı ruznamesın e 

lılıştır. Hatta her icap ettik- A ey er 
1 
mühim maddeler olmadığı gün 

~. Büyük Reis bu vaziyetlerini lat Beylerle bu sabah İ~- !er ancak içtima saatinde kala-
\.;!) buyurmutlardır. tanbuldan gelen Mehmet Emın balıklaşan Meclis koridoru bu 
t . . . . . Bey bir ~~ddet ~ecli~teki oda sabah çok erkenden meb'uslarla 
b•thi Bey, vazıyet> oldufu gıbı lannda mudaveleı efkarda bu- d im E ·· d ı d 
~ı d k f ka t kil · b"l"h k .d o uştu. ncumen o a arın a e ere , ır 11m eı etmıı- lunmuşlar ve ı a ara on or- · d k.. 1 · d 

''i.,.; o zaman kabul edilen vaziyet da görünmüşlerdir. Akşam geı; 1 kon or oşe e~n e grup gru~ 
'tlYen Gazi Hazretlerile karı• kar vakte doğru mefsuh fırka men- toplanan ekse~ıyet fırkası meb 
~ ırelmek te vmrcb. Binaenaleyh tıupları için Mecliste tahfif edil _usları hep aynı mevzuu etrafın
ı.; ı. bir ihtimali yeni belirmit gibi miş olan odanın üzerindeki S. 
~t'rerek, bunu, fırlcaıım feıhe se- C. F. grubu yazılı lavha kaldı
\: olarak ileri ıürmeai doiru defil- rılmıştır. 

~. Maraklı müsahabeler 
'- ~tiin bunlar göıteriyor ki fırka- Fırkaları infisah ettiktl!n sonl 
\; ~-lılma11nda en kuYVetll imil ıa ra Meclis dahiJinde müstakil 
lı.; "ıiyeı.izliktir. Frrka lideri baılan- birer vaziyet iktisap eden mu-1 
llj ~ beri fikrinde ve rolünde sami- halif meb'uslarla bu gün kari
~ ~•aydı, bu gün parlimentomuz dorda çok meraklı musahebe-1 
\f ~'. fırkayı kaybetmek gibi miieı- ler olmuştur. t ı;lerinden bir ta• t 
~ •r hadise karşmnda kalmazdı. nesi mefsuh fırkanın memleket 
~ül iıterdi ki, bu oamim.iyetsizlik te ne miktar muzır unsur oldu j 

\ 
01ınazoa, feah eıbabı mudbesin- ğunu meydana çıkarmış olma- r 
olıun yerini samimiyete terkedoy sı noktasından da zabıta ve_ ista . 

da görüşüyorlardı. Muhalif fır· 
kanın bu karan hakkmda ileri
ye sürülen mütalealar muhtelif 
ve dikkata şayan idi. Bu mak
satladır ki Meclis koridorunda 
esen havanın mahiyetinden ka
rilerimizi haberdar etmek için 
muhtelif meb'uslarm mütalea 
ve telakkilerini sorup öğren

dim. Bu meyanda mefsuh fırka 
erkanından iken şimdi müstakil 
kalan Ağaoğlu Ahmet ve Meh

Devamı altıncı sahile de 

' tistikçilere yardım ve ·hizmeti 
Ahmet SOKRO (Devamı ıdtıncr sahifede-)' , Bili tin · ('<imhurlytl mtydanındarı lndlriltcık ~lan bir tabda 

Fesih 
, ........................................ , 
Gazi Hazretleri seya~ 
hatlerin~ -~~şladılar 

Ankara 17 - Fırkalarrm 
bir oyun perdesi gibi kapadılaı. 
Vehbi Hoca, bu haberi duydu
ğu zaman Balıkesir sıtmasının 
başında paçası kıvrrk, kolu sıva 
lı ve kim bilir ağzı ne kadar a
çık kalmıştır.?. 

Seyahatte ilk merhale Kayseri oluyor. 
Bayram namazına hazırlaı:ır 

ken, cenaze namazına çağırıldı. 
Ta ilk günden, karşı fırka

nın kurulduğu günden beri, 

Dahiliye vekili de Reisi -
cümhur Hazretlerine refakat etmektedir 

Halk Fırkasımn ve reislerinm Gazi Hz. hareketleri anında çok beşuş ve 
vaziyetleri olduğu gibidir. E- beşuş oldukları kadar da heyecanlı idiler 
ğer, Gazi fırkası ile karşılan-
mak (muhal) idi ise, 0 güıı de Ankara, 17 (Telefonla) -
öyle idi. Büyük Gazi bu aktam saat 

Hayır, onlar bize belediye in yirmi birde huıuai trenle 
tİhabını değil, Gaziyi kaybet- Kayseriye hareket etti. An
tirmeğe çalıştılar. Bunun müm karanın büyükleri ve aziz 
kün olmadığını görünce kendi- halkı Reisicümhur Hazretle 
!eri kayboldulac. rini: 
Başıbozuk ordu kumandan- - Allah selamet versin, 

sız, zabİtsİz dağ başlarında ok
süz kaldı. Altı okka mazbata, güle güle git sesleri arasın-
yüz yirmi metre bayrak, Sam- da çok samimi bir tarzda 
son zaferi hepsi suya düştiı. te§yİ ettiler. 

Büyük bir muhite hazırlanan Soğuktan muhafaza için 
gemi Marmara lodosunun bir Reisicümhur Hazretleri ce
iki dalgasından sonra Halice ketinin altına pudeautetten 
g~rdİ. Kendilerini, bu ka~:ır tJe- kahve rengi bir yelek giymi§ 
nız tutanlar durgun gollerde b l 1 d N r ·d· 
kayıkla dolaşmalıdır/ar. 

1 
u uynuy?r •.~ r.d 

1 
e.'e 1 1 ı-

D h "Jk .. d b · ·· / er. enı muca e esme atı-a a ı gun en erı, goz e- 1 k G . d 35 36 · · k · · d .•. · b"l' ır en azı e ve sene 
rının pe ıyı seçme ıgını ı ı- 1 . d 1 d · 
yordum. lzmirdeki yedi bııçuk 1 ~~ın e naz_a~ a~ın a v_e ,!11-
kişiyİ, bütün millet gibi gör- zun~e sez~~~ımız azmı ıra
müşlerdi. Mecliste iki yüz kü- denın bu gun .daha hey~
sur kişi yenilmez, aşılma;;; bir lı ve daha ~arı:ı: hatlarını mü 
dağ gibi başlarım bunalttı. şahı;de ettık • 

- iktidar, iktidar; fakat ne 
zaman? Bu gün mü? Bu akşam 
mı, saat kaçta? 

Hesap ve talıminlerini bu ka
dar daraltmış ve kısaltmış olaıı 
!ar seneleri adımlamak Jii;;;ını 
geldiğini görünce tembellik hi · 
setti/er. 

Trenin hareketine bir çey 
rek kala istasyona gelen Ga 
zi Hazretleri kendilerini leş 

yie ge'lenlerin birer birer eli
ni sıktı. Bu sırada Himayei 
Etfalde çalışan Amerikalı 

Mister Ceymia, Gazi Haz-Cümhuriyetİn Başvekilliği 
ve vekilliği sadrazamlık ve na- retlerine arzı tazimat etti. 
zırlık değildir. 

Oraya saray iradesi ile değil, 
kademe kademe millete yapı
lan hizmetlerin kıymetleri i

Bundan ıonra vagon salo 
na dahil olarak Gazi, pence
reden Kazım, lamel ve Fev-

zi Patalarla, Fethi Beye bu
yurun biraz arörütelim, dedi. 
Vagonun içinde bir müddet 
ayakta görüştüler Bu 11ra
'da pencereden barice müate 
tarı Numan Beye hitap ede
rek, Cenevredeki hizin ne za 
man avdet edeceğini, sordu .• 

Numan Bey kendilerine 
ay •onunda ıreleceğini bildir 
di. Hasan ve Fuat Beylere 
de : 

- Samsunda bulutacağız de 
iil mi? dedi. 

- Orada bulutacağız Pa-ı 
tam. Cevabını aldı. 

Gazi tren kalkarken pen
iereden elile kalabalığı se
lamladı. 

Şükrü Kaya ve Ağa 
oğlu B.ler öpüştüler 

Trenin hareketinden evel 
istasyonda bulunan meb'us
lar arasında münfesih fırka 
azalarına oldukça takılanlar 
oldu. Bu şakadan en çok leş 
kil eden Ağa oğlu Ahmet 
Bey idi. Şükrü Kaya Bey ar 
kadatlarile vedalatırken A. 
iaoğlu Ahmet Beyle kucak
laşıp öpüftil. 
rrenin hareketinden •onra 

(Devamı 6 ncr sahifede) 
çinden çıkılır. .. ......................................... .._ 

, Kendi sabırsızlıklarını mem
leket hürriyetsizliği mantıkı İle 
örtmeğe kalkışırlarsa cidden a
yıp olur. Onlar için hürriyer 
uğrunda fedakarlıktan bu ka
dar kolay vazgeçilir bir şey mi
idi? 

Sebep 
Gazi, lstanbulda oturduğu 

Hadisenin iç yüzü 
Ağaoğlu Ahmet B. Fazıl Ahmet 

Beyin şakasını nasıl anlamış ? 
zamanlar bazı otel ve ga"!İno- Dünkü gazetelerden bazıları lıs koridorunda Fazıl Ahmet 
!arda arasıra bir haber yayılırdı. münfesih Serbest fırka azasın- Beyin muzipliği yüzünden u
Gazi Paşa geliyor. Boş iskem- dan Ağaoğlu Ahmet Beyin, fak bir hadise cereyan etmiııtir, 
leler dolar, otel ve gazfoonun Meclis koridorunda Fazıl Ah- Fazıl Ahmet Bey şaka olaral< 
kasası biraz para yiizü görürdü. met Beye tokat atmak gibi bir Ahmet Beyin en sinirli bir za
H er tarafta Serbest fıkacılar te§.Cbbüste bulunduğundan bah marunda üzerine yürüyerek: 
salonlarını işte böyle: setmişlerdi. Meseleyi Ankara - Yani sen ne yapmak isti· 

- Gazi geliyor. muhabirimize sorduk. Hadise yorsun memleketi ihtiliile mi 
Reklamile doldurdular. Se- mahallinde bulunan muharriri- vereceksin? Demek suretile ta

yirciler toplandı. Fakat lıeosi- miz meseleyi bildirdi. Yazıyo- kılmış, Ahmet Bey evvela işi 
nin gözü kapıda idi: ruz: ciddiye almış ve sonra Fazıl 

- Acaba ne zaman geliyor? ANKARA, 17 (Telefonla)- Ahmet Beyin devamlı kahkaha 
Bu gidişle sıralar boşalacak, Dün Fazıl Ahmet Beyle Ağa lan karşısında o da gülmeğt 
herkes Gazinin bulunduğu yeri oğlu Ahmet Bey arasında Mec baş.lamıştır. 
aramağa başlayacak idi. 

Serbest Fırkacı/ar en İyi yo
lu buldular: 

- "Muhalefeti havadan naşi 
lubiyatımızın icrası geri kal
mışur.,, 

ı • 
.. Şimdi hepsine duhuliye/erini ' 
geri vermek kalıyor. 

FALiH RIFKI 

f F~lilı.=Rdkı 
B. in Rusya mek

tuplan .•• 

Zaruri bir inkıta .. 
Falih Rıfkı Beyin, Yeni Ruı

yadaki ıon intiba ve mütahede
lerine dair gazetemizde neşret
mekte bulunduğumuz ınektup
larınm en şayanı dikkat kısmı• 
!arına gelmittik. Fakat Falih 
Rıfkı Bey, seyahatleri eona11nda 
Gazi Hazretlerinin refakatinde 

·bulunacakları cihetle, bizzarur 
bu mektupların intiıarı bir dev
rei tevekkuf geçirecektir. Buna 
mukabil Falih Rıfkı Bey, Gazi 
Hazretlerinin ıeyahati esnasın-

ı 
daki intibalarını, telgraf ve mek-

Ll
tup~ Milliyet karilerine bildire- f 
celrtir. 
.. - ·- - -::- J:: !!.,...:.:,...._ :! r AsJaolllu-Gard•ı coh 11uvel/I U/Orürı•n, indi oallatl1111 
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~ Rusya 6: Yeni ----------= m E 

. teşkilat heyetleri 
INGRAT 

En büyiik din olan hakikati tanımamış Bazı Fransız devlet adamlarının Rusya aleyhinde 
l'v1oskova Fraıısız sefirinin protestosu H. 

olan!arı, yeni zamanların dalgası çüruk tertibatta bulundukları iddia edilmektedir 
taha parçaları gibi süpürüp götürüyor .. 

Mıntakaları~~-hareket ediyorlar 
) Fıı~t 

Ne düz, ne geniı toprak: Odesa'- 1 BurayaÇarı:::~~.m~~~~~y T evkifat ıı Ecnebi matbuatı JI Türk kadını 
danberi bir yumruk kadar kabartı gör için verilmiştir: Bir tek sarayı bir kü· Türk sularında tahlisiye • • • H d" 
aıedik gibi geliyor. çük şehir hacmindedir. Petro, Kate- Rusyada 6 profesör "Times., gazetesi ~e~enl_erd_e Vıyana ~efırı am ı 

ANKARA, 17 (Telefonla) - lacak Hasan (Trabzon • 
1 

e 
Halk fırkası teşkilat hey'etleri (Rize) Beyler yarın ha ··~k:iııİ11 
tayin olunan mıntakalara , ıare- deceklerdir. İstanbul heye rer· 
ket etmek üzeredirler. Karade- çarşambaya hareketi mukar 
niz sahili teıı,kilatı ile mesg:ul o- dir. 

Petersburg, Petrograt, ve Lenin· rin, ve sonraki bütün iıimler, Tsars- t k"f d"ld' Türk sularm?a tahlısıye .ınh~- Beyin beyanatı 
-at, l•ltJ•L '-• harp Ve ihtilal Ocağı, koie - ıefo kara hatıraları araoında ev ı e ı l Sarından bahtsle Çanakka.:! C!- • l h b 1 ktı' 
•· .,....., Müderrı'sler mec isi riyaseti inti a ı yapı aca Oıınanlı impecatorluğunu yıkını sal- bir nehir gibi Osmanlı kanı akıyor. Sovyet Rusya ile Fransa'nın varında karaya oturmuş olan Viyana sefiri Hamdi Bey ta- bt 
•---tın, ve sarayları kiğrt kuleler gi- Çana odalarına girinciyc kadar, Llandilo namındaki .,.eminin ec rafından Avus. turyanm .. en ma- ANKARA, 17 (Telefonla) - Müderrisler meclisi mek~ed~ 

Ankara hukuk mektebi 

......, h • münasebatı bu günlerde gene ., 1 rı • 
lıi deviren nallrm tebri, •uma, yaldız din ve istibdat havasını eı· taratta şayanı dikhı.t bir safhaya gir· nebi bir şirket tarafından tahli- ruf gazete~-ermden bın ~~an Yarın (ıbugün) Ankara Hukuk büyük yardım ve hizmet e ııe-
Ye ta• yerine, kaıket ve m"fin, ve bil böyle çökmüt zannetmiyordunı. Sa· "-İne mümanaat edildig-ini ilave "Neves Wıehcr Journal.,a Turk müderrisleri Meclis riyaseti inti kunmuş olan Mahmut Esat ' ı z1 f af k d di. Ahiren Rusyada bazı tevki- - dik ti' 
baua maki-: Çünkü Leningrat tim- onda yü erce otogr • yata 

0 asın f ediyordu. kadmlığı hakkında şayanı - habatı yapılacaktır. MezkQr ri- ye de mektebin minnet v~ "' d ·· 1 ı M · at yapıldı, altı mütehassıs mu- b b 
1 1 

btr .. 
di en koyu bolıevik amelesinin kay- • yuz erce sa, eryem ve azız re· "Times., gazetesinin bu neşri kat ey. anatt.a. u unu muştur. yasete Adliye Vekili Yusuf Ke- şekkürlerini ifade edecek . •imleri, Rum ayazma11 gibi b:r !OY· .. hakeme altına almdı, Tevkif e- · Hamd B T k k d artık nağı olmuftur. Her taraftan yetitn- "atma Türk gemi kurtarma ~ır- _ı ·.. u __ r .. a .. 1.nn. m_ . mal Bey namzet gösterilnıiştir. rar ittihaz edecektir. 1 Yanyana iki ufak yatak, Ü•tünde Çar dilenler Ramzin, Kuprianof, ' k~ il __ _ aıit, pişmemq amele, bu kazana ah - keti tarafından ahiren gönderi- peçeyı, yuz ortusunu am en - ,. 

ve Çariçenin gecelilcleri var. . Çarın Lariçef, Kalininkof, Çernovski, d k ld kt ld - u bird n J d } b 
0 

b k rJ maktadır. L lb il,'d iki büklüme yakın kıvrılmadıl<~a bu Fedotof ı'simlerindekı' profesor· len cevap mezkilr gazete e neş- fa 1 ırmk d a ~ ukg;ıdn t'. . kaelk ran an ge en ve ayı a a işte hana verilen ra1<am: t "' en redilmiştir. az a ·a m aı-ma a e ının 
1 - ,,. · karyolaya 11g-dı;;..,, farzetrniyo,um. !ardır Bunlar al 0 vl11'ne ı'lerı· su·· - h l h <l ·ı · 80.,ra Loningratın kalaba 11'1 ""rt yıu 0

··- • -, • - "Time:ı., gazetesi deniz sig.1r tıgını, e e arem enı en şeyın d 
bine kadar düttü; timdi gene i i mi Her kö!eyi Çariçe ve P"?as •P· ru en ı ıaı ıır ovye usya - ta işlerinden bahseden muharri artı ın ır gece,. masa an-k 1 k ··ı 'tl nl s t R ' k "B' b' 11 Huduttakı' vı'laAyetlerimı'z hayvanatına a 
yona yaldaıtı ve bunun yarım milyo · lamıttır. nın beşsenelik iktısadl planını ri Türk şirketinin izahatına ila- na geçtiğini anlatmıştır. sirayet etmiştir , 
nu ameledir. Familyalar dütünüloı•"<', z;ndanda olanlar yalnız ihtil5lciler akim brrakmak teşebbiisütlür. veten ezcümle diyor ki: . Hamdi B. b~gü~kii Tür.~i.ye- İ verdiği muafiyet 

15 
gün siir~ 

Çarın payıtalıtında amele sınıfının bir değil, bu hükümdar ve karıar imiş. Beş senelik plana sui kast yap- "Gemilerin tahlisi hususunda nın kadın terbıycsıne verdigı e- ANKARA, 17 A.A. - . ran e .,. 
buçuk milyonluk onluıu var demek· Bu ban içinde .-icdan ve enerji te- makla maznun olanların Fran- bu takyidat sigorta taahhiidatı- hemmiyeti kayde~r~~- _Türk ve Kafkasyanm vebaı ~akanden ğünden hastalık sönüncC'Yıarilt 
tir. neffüı edemn. sa'nın Poincare, Briand ve daha nın serbestisini menetmek olup kızlarının nasıl yetıştıgını, bu- bulaşık olması do~ayısıle Kars, dar o havalide öküz araba ~ 

Aıyalılılr söriinütü henüz islun- Boğazlar için, harp için, ordu için başkaları gibi devlet adanılan hu tahlis işi ise derhal faaliyete gün Türkiy.ede kadın doktorlar Erzurum, Bayazzıt, Van vila- yapılan nakliyat men ve ha !<•' 
den gitmiyen Moskova'ya kar§ı Le· konutulan salonları gezdik. Moskova tarafından da muzaheret gör- geçilmesini ve takyit şeraitinin bulunduğunu i~ave ~trı:1iştir. Ka yetlerinde bağlıyan vebai ba~a- alım satımı yapan pazarlar ıJ!11 
aingrat tam bir garp tehridiı-. iki Şura11 bize büyük dıt salonda öğle diikleri, Fransız erkanı harbi· bulunmasını icap ettirir. Hatır- dmlarm beledıye mtıhabatma ı r1 Gümüşhane, Trabzon, Erzın- patılmıştır. Hastalığın ya'fl ~-
imperatorluiu niıbet ederken, R"ı yemeği verdi. yei umumiyesinin Sovyet Rus- !atılabilir ki 927 de toplanan d_a iştirak ettiklerini kaydetmiş ı can, Şebinkarahisar, Sıvas ve sına sebep olan hayvan kaÇ~ıa· 
ıehirlerinin hemen hepsinin medeni· icra komitesinden bir kadm Şura- bahri sigorta birliği konferasın tır. Giresun vilayetlerine de bulaş- çılan şiddetle takip olunrJlll jj 

leşmif olduğundan hahıetmittim. Bu nın başlıca tahıiyetlerinden idi. Çar da verilen karar.da ":~ını_z ~i- H'.amdi B. Türk ~adınl~nnıni mış ve Bitlis, _Diya~ı!>ekir, !o- dır. Son. zamanlarda veba ~6 nisbeti artınnalr lhımdır: Bütün Tür burada otururken, o bir tütün amele gortacdarm lehıne degıl butun yem hayatları, faalıyetle~ı ha~.- kat ve Kayserı vilayetlerınde cadelesınde uzıın zaman 11111~--
kiye tehirlerinin garp kııonları 1 •I- si ve kocası bir mürettip imif. lhtilBI- ticaret alemi_ i~in mu? telif ın~m kında Avusturra gazetes~e la- dahi münferit vak'alar halinde yet verici yeni bir aşının ıec~. 
ruz Leningrat'ı.'.' üç dört cadde•ininı· den son~a o Sov.~etten_b': So,·yet~ i~- leketler tahlısıye tesısatının ın- zım gel~~ malumatı verdıkdte1n görülmeğe başlamıştır. Ha~ta- 1 

beleri muvaffakiyetle yapıl~."'. 
Yan mahallelerınl dolduramaz. tihap edilerek yüksek ıktıdar yer.1'Yın h' altına al ası hakkkın- sonra Tıırk ka<lmmın Ana o U ı .. . . b k ıııiil1 

ısar ınm . ld . hk erkan koylerde hasta!ıga ma tır. Yenı aşı ve anın ço ··y· ihtilal, Büyük Petrodan baıka bii· den birini almıt. O kadar _iyi yeti;ıni· da artan cereyan şiddetle mu-, har?ı esnasında yapmıs. oH ugdı~ t ruz bulunan hayvanlara ve has- teşir olduau Sıvas vilayeti k~~-t.. ç heykellerini yıkmııtır. '\al- yen kncuının henüz eskı sırasında ah e edilmeli deniyordu hankaları anlatmıştır. am 1 • • • " • • - b el.,.. 
un ar J d · · · e~. k k " . k . '" k B T''rk kadınları.nın istiklal talık bulaşması muhtemel olan lerınde tatbık edılınege a, .ııı L nigrat iıtaıyonunun karşısın- kaldığım a ışıttun. Tur urtarma şır etı me - · U . .. •• - h .. y · · de 111• • :;:;iki~ci Aleluandır'ın heykeli duru- On üç senedir mektep mektep oku b d l"k d 1 .1 ıkı mücadelesi esnasında sırtların- cıvar koylere ve guzerga uze- mıştır. enı aşı sayesın ııı• 

b k d kafa Çarın Ve 
k••m tu un a ~ka. a ar .ar 

1 
es ~u- da cephane •~şıyarak go··sterdı'k r'ınde bulunan ko··y hayvanatına lekette vebai bakariye karŞı ,-' or· Öküze benzer bir at ÜstiinJo, yan u a mın il, - rette teşrı ı mesaı arzusunu lZ• "" . . . .. d d 1 · k 1 J - ktıV '<' 

Y • b' d 1 K t e mn taçlarından fazla hafta bulunma· h t kt di "T' _ leri kahramanlıkları tasvir et- serom tatbıkı suretıle muca ele ca e enın o ay aşacagı o:ğıra benzer. ır. •. am uvve nlv g"a deg"er oldug-unu söylemekten ni- ar e me e r. ımes., mu A k l tim' dilin kt di 
b kadar h · · b d ·· h dil mı'ştı·r yapılmaktadır. nca seromun e ıt e e e r .. • ağlamlık ifadesırun u. . ya iŞ· çin çekinelim?. arnn u arzu an şup e e - ·--------

lığa uğradığım görmemıttim. B;:,.bey Çar ıon günlerinde bir ağaç gövde mediğini kaydederek diyor ki: Dünkü meclis içtimaı İbrahim Tali Bey 
keli çirkin olduğu için bırakmıt ve ai üzerinde otururken arkada önde "Fakat sigortacılar mehafilin İsviçrede nümayiş "' 
yatağı üotüne tu mısralan kazmııla~: hep genç ihtilal zabitleri görmüş: deki hissiyat kumpanya veya ANKARA, 17 (Telefonla) - ANKARA, 17 (Telefonlfırt 
"Babamı ve oflumu balk hayatta ı- _şu Rusyanın düJtüğü uçuruma diğer başka birinin Türk sula- . BERNE, 16 A.A.-;--- Sosy~- Bugün (dün) Mecliste birkaç Birinci umumi müfettiş ııe! 
ken öldürdü; benim hiaaeme ise Çar- bakınız; yanımda küçük zabitten bas rındaki ameliyatta tabi tutul- listler taraf"!dan _parlament.o 0 - meb'usun mezuniyetine dair ka- him Tali Bey ekspresle ~art al' 
hk boyunduruğunu atan memlekette ka kimıe yok, demiı. duklan şerait bütün alakadar- nünde asken teslıhat aleyhınde rarlar ittihaz olundu. Bu meyan etti. Bursada on gün istıı:3 1 

tunçtan bir korkuluk gibi dikili dur- !arın tam menfaatleri dah!lin- büyük bir nümayiş yapılmış, da Ahmet Rasim Beye de üç ay tan sonra şarka gidecektıf· 
mak zilleti düıtü.,, Eğer kendi oturduğu ve hüküm- Moskovıdakl Fransız Sefiri de deg-ildir • ., birçok nutuklar irat edilmiştir. mezuniyet verildi. Ruznaınede Heyeti vekile içtimaı Al ka rtroa l·~na yerle•ti'°'- darları •--bul ettig· i ulonunda bir tii· _,, 

of R ·ı d "· n· mı baş a ır m.a ... e 0 ma ıg .. ANKARA, 17 (Telefoıı a .• 
t tapa n -· ' ,._ ,... 'f utrbellt 

1 
d Hı'ç bır· L"dı'se olmamıştır. k b' dd 1 d -mdanı ı ) 

miz AYrUp• otelinin temizliği, ı.· o- tün ameleıi kadının, uıya 1 e oıt h k . . 1 t - spanya a Almanyada belediye b 1 l k lf'<• 
ru değme birinci ımıf Avrupa ;ıtelle- Türkiyenin yeni in•aıılarına ziyafet yayı ma v~tme ıçın ça ış ıgı perşem e gunu top anıma u- Hey'eti vekile öğleden e 
rinde bulunmaz. Leningrat eokı hatı- 1 vermi~ olduğunu göro vdi ne diyecek ~~ bunl~rı ~th~m eden _evrakt:ı ; intihabı zere celseye nihayet verildi. bir içtima akdetmiştir. ~~ 
raların solmut yapraklarını araınağa l ti? ılave edılmıştll'. Gcııe so}'lendi- BERLİN, 17 A.A. - Bade'- T f'k R"' t•• B • Ankaranın su ve elekl 
gelen seyyahların u~ağı olduğundan Ariıtokraıinin sarayları yanında ğ~ne g~:e F:ansan:n sur'atle ta- Ortalık yeniden da yapılan belediye intihabatı, ev 1 uş u eyın 1 
otelleri bot değildir. Çarın apartmanı bir burjuva .,·idir. kıp ettıgı bır haylı maksat var- karıştı neticesinde Hitler taraftarları Romayı ziyareti iş eri / 
Ö·ı . Neva üstünde bir gezinti Onunla halk arasında aoıl saltanat dır. Bu maksat Rusyada Sovyet 28 azalık kazanmışlardır. Bun- ANKARA, 17 (Telefonla: 

1 tıkg e.yın y '-o''pru·· ve babçelerı' gu··r su··renler '-'-ler oldugu- grandülderin, idaresini ortadan kaldırmakla MADRİD, 16 A. A. - Bu- lar, Dantzig diyeti için yapıla_n Atı'na 16 _ Londradan gelen Y H lk f k pu 
yap ' sara • ,. 1 . ...... . il . 1 h • d'l b'J' d 12 A 1 k t ' arın a ır ası gru j\ııl;I dük. Terkolunmuı, ot bürümüı kö~k- prcnı erın v~ ıe~era enn saray arı ülasa e ı e ı ır. . gün vukua gelen ufak tefek ha- intihabatta a aza ı emın telgrafnamelere göre İngiliz ma ]anacaktır. Bu içtimada . J.<:Oll~ 
1 r arasından ve ıisli denizden Fenlan gezilirken hınediyor. Bu tevkifat dolayısıle ba7.ı <liselerden dolayı yapılan tevki- etmişlerdir. haf ili Romada Tevfik Rüştü ranm su ve elektrik işlerı d~ıya ufuklarına doğru baktık. Aris· Kırbaçtan, kurıkund_anbve_zencirden Fransız ricalinin ve Fransa hü- fatm miktarı 150 ye baliğ ol- Faşist düşmanı İtalyan Bey ile M. Musolini ve Grandi şulacaktır. __ 

T . 1 . A A 11 ,.. 1 • •••• • 1 toknıinin oturduğu bu köıklerin ço- arta kalanları? : 1 .tı~ı u unpeıator- kumetinin de alakadar olarak maktadır. ıyatro ~n ve sın.~- LUGANO, 17 . . - arasında vukubulacak mülaka-
ğıına yeni vazifeler verilmi!tir. luk, cü~~en~ ~ızım hanedandan zikredilmesi Fransada infial u- malan kapattırmag_a t~şe!>b~ Temmuzda rakip bulunduğu bir ta büyük bir ehemmiyet atfedi- Rusya-Yunanistan so~ 

Nehir üzerinde eski ihtilalcilerin daha ağor _od~ıttır.. .. yandırmaktan geri kalmamıştır. eden amele de tev~f edıl~ıştir. tayyareden Mil~noya faşizm a- yorlar. .. . MOSKOVA, 17 A.A. -
13

, 

hapis olundujiu kalenin yanından Akı~ ustu Nev~ nın .gulre~~ı ~~- Dün gelen bir telgraf Mosko ı Burada umumı grev ılan e- 'leyhinde bazı nsaleler atmış°-: Bu mülakatta !taly~, Turkı- yet Rusya ile Yunanistaıı .ıeı" 
gC\;tik. Bu zindanın hatıraları o kad'."' :"?~ ~rperc~~~ ıeyrettı~. ıç ır vadaki Fransız sefirinin Sov· dilmiştir. . lan ve biraz s?11ra tayyaresı ye, Yunanistan, Macarıstan ve sında aktolunan ticaret ~e. 'ıll' 
acıdır ki, yıkmak iıtiyen ibtilBlcılerın ıhtılalın verdigı ceza, _Le~n-~ı-atta 01

• yet hükumetini bn isnadattan Demiryolu, gaz ve elektnk Sanit-Gothard cıvarında yere Bulgaristan arasında daha sıkı risefain mukavelenameısıııf 5~c önüne güç geçilmiıtir. d~ğu kadar adımda bır goı-u~~'ez. ~e dolayı nrotesto ettiği bildirili amelesi umumi greve kat'iyyen düşen İtalyan tebaasından Ba- bir itilaf temelleri atılacağı saddak nüshaları bugün 1' 0 • 
Leningratta öyle bir bal .-ar ki eski ·nıngrat'ın ıokakları.'.''.n, muzelerın- yor. ' istirak etmemiştir. Şehir sükil- sanesi ile cürüm ortaklarının zannediliyor. vatla teati olunmuştur. J't 

haıkı burasını '!nisbütün bıra"'.'.u~ ısa· den ~e sar~yları;•n ıçınden fazla ha- PARİS, 16 AA. - Hariciye net içindedir, hic bir hadise ol- muhakemesine başlanmıştır. Fransız matbuatı. ~a .'!'~vfik Rusyada sınai istihsa IJSO' 
nırsınız. Amelenin bü~ü.:'ıenerjısı Lıe- tıra uvveti var ır. nezareti matbuata vermiş oldu· ınamıştır. Maamafih her ihti- Belçı·ka parlamentosu Rüştü Bey. - Muso.lını mulakatı 

• • mı ay b MOSKOV A, 17 A.A. _.. 
1
JaJ nin~~-t'ın cemıd yeBti, 11 ~rı, sa: ,.1.,: Otelin pe.nceresin~e-~ dıtarı 1akı- , ğu bir tebliğde Frans;ıımi. Mos· male k;ırşı icap eden tedbirler BRUKSEL 

16 
AA Bel na ehemmıyet verıyor. yet Rusya<la elektrikle r_aP

1

ozS 
". ustune atıl ı_: una ragmen -yorum. ittihadın butu. n balkı, o clu- kovadakı' sefirinin Sovyet müd· ittihaz edilınistir. • · · - ..... - tı rk 1 1 hatıralım T , 'k ·~ t Salı gunu ı sinai istihsalatın kıyme 1·ı-eı rın ve te elmıt o an ann ğu gibi caddeden geçıyor. ramvay· d . . . 't b' 'k I MADRİT, 16 A.A:- Polis çı a parıamen osu . . . - 150l"k} G T k l "' d ··ı 1 'bi -·yor ' eı umumısıne aı ır vesı ·ac a . d d 1 t ı er ra - 1930 da 246 milyon ruh e ıc"' bu sokaklar an ıro ge er ırı g_,ı · bekliyen ihtiyar bir papasın yanı"'' F d 1 d 1 .1 b' tarafından refakat edilen bir çin içtımaa avet e ı mış ır. • ııb 

. bal • ·· mil onun •s- h ransız ev et a aın an e za ıt k l 1929-1930 da 479 milyon r 
8 

..,;J 
Bu şehnn çıgı yuz y bir kadın sokuluyor ve papa& tıÇ çı- 1 . 1 h' d k' . ih s kamyon evvelki günkü hadisat Brezilyada sükı1n yadan çı arı ıyor balig- olmuştur. 1931 de 56 .v tırabmdan yuğrulınuıtur. Onuıı için kanyor. erı ha .. ek~ ın ~ ı ıtd~ dama_tdıd, tlov 

.htilalin bütün hıncı onun üıtüne ç ,;, Kimbilir bu kadın kimdi? Belki gnr yet u umet~ nez ~ e şı e e kurbanlarının naaşlarını kabris- Rio de Janeyro, 16 A.A. - ATİNA, 17 (Apo.} - Yü- yon rubleyi geçecektir.. bı 
. protesto etmıs oldugunu beyan tana 4 saat mesafede bulunan ümh . . 41 . G b' T Dı'yet meclı'sı' ı'nbha vı' tü. düğümüz sarayludan birinin, sahibı, . · . h 1 .. t.. .. .. İk' . Brezilyada c" urıyetın ın- zelliliklerden olup ar ı ra-

Sarayları ve müzeleri dolaıtık. Hep ve •imdi yırtık zembili ile yiye ;ek arı etmektedır. bır ma a e go urmuştur. ısı ci vıldönümü sükfinet içinde kyada bulunan 11 kişinin hudut VARŞOVA 17 A ;\ _. JJ · r · de Fakat Çann hayat· ' . . . - --• . kadın olmak üzere 29 tahrikat- · • · ' 8 1

• yer 
1 

yenn · · .. yan bır kimıesız!. Pa;>as ve kadın, tes'it edilmiştir. haricini çıkarılacağı hakkında yet intihabatı hakkında soıııısf.-
ta iken çdrilmit oldu~_ve '°~ gun- tramvay ba.,··- - - • • nyıın genç Hindistan konferansı çı tevkif ed~mişt~. M. Beran- Japonyada ıui kast "Milliyet" gazetesinin verdiği nan gayri resmi malfirnata d8P 
!erini geçirdiği Tsankoıe - ıe -hlo amele arasında lıayboldular. LONDRA 17 AA - Yuvarı ger, gazetecıle_re eyanatt~ bu- TOKYO, 17 A.A. - Ba,.ve- haber teeyyüt ediyor. ran 64 intihap mıntakasııı 1914 ten evvel doğmuı olanların ep • ' · · lunarak Madntte her nevı ted- ,, 

. d .... d .. ·· En büyu .. k din olan hakikati tanı· lak masa konferansı bu sabah b' 1 . . t'' • edı'lm' ld - kı'l M Hamaguşı''ye taarruz e- Yunan hu"kfuneti buna ah- 49 nun neticesi şudur: . tı·ııı ıini derin denn uşun urur. mamıı olanları, yeni zamanların dal- yine Saint-J anes sarayında top- ır e:.ın ıt .111~ ış 0 ııgu- den ş~hıs uzun müddet istiçvap den mecbur olmamakla beraber Hükfunet bloku geçen 1~' ·' 
Büyük harpteki Franıız sefirinin gıısı çürük bir tahta parçası eibi •Ü- lanmıştır. Bıı içtimada, Hindis- nıı soylemıştır. • edi!ri'.ıiş ve katil teşebbüsünde iki hiikfimet arasında dostane bata nazaran 62 fazlasile \1(,-cı ıu not parçalarını okuyunuz: rüyüp götürmektedir. tana verilecek kanunu esasi me- Kıra} aJeyhınde bulunmak cürnile zannaltına a- münasebatın teessüsünden son· cenah 25 noksanile 66 rnıile ~' 
"- Saat ikide Tııarıkoie-n::ı'' )a Yann Mo•kova'dayız; Tevfik Rüı- selesi tetkik edilecektir. Pariı lS.-(A.A.) -Petit Pa- -Iınmıştır. Başvekilin sıhhi vazi- ra G. Trakyadaki Türk ekalli- çi demokratlar 14 fazlaairistı• 

doğru fakat bu ıefer büyük ü orma tü B. lıtanbul'a dönüyor. Amerikada işsizler yetinin gittikçe iyileşmekte ol- Garbi Trakyadaki Türk ekall!- azalık kazanmışlardır. !ııldil' ile Yola •ıkıyorum. Falih RIFKI İ riaien gazetesi Madritten istih- d - b b h d'! t bl' - h 'hlAl d b yan demokratlar 11, Ya ''" ' VAŞ NGTON 17 A A K ı· ft ugu usa a neşre ı en e ıg . yetinin uzurunu ı a e en u 
5 

" "Sara~ methalinde 15 ıubatta Er . ' . . - • ·na nazllran ra ıyet tllra a d nl 1 . 7 Almanlar 8 noksanile . 'oı·fl! ,._ b k '• 
011 

• Ticaret nezareti is.sizler mikta- en a aşı mıştır. adamların orada kalmaları caız ,. 
zurum'da Türkierden alınmış ayıa İrak muahedesi olmadığı mtilfilıazasile bunları münistler 5 ve milliyetçi işJef !arı ı'mperalora takdim eden bir ubit Lehı.standa ı·ntihabat rının Eylulde 3,400,000 kişiden 11 1 1 k elde etıfl 

K d' · ibaret olduğunu tesbit etmiştir. BAGDAT, 17 A.A. - Meb'- hudut haricine çıkaracaktır. nya 1 ar aza ı gümesi ile kar ıla1ıyorum. -en ı.rne l V ARŞOVA, 17 A.A. - İıı.ti- r . 1 T İ k . ·1A dir. . ıııİ 
ordularının Aıyada lıazand'.g' parlak habatın şimdiye kadar öo reni- Amerikada buğday ~!~~~~~~İif ~;;eı~~ı 6~t~ea; Yunanistan da kral taraf- Arşidok Ottonun sıı 
muvaffakıyctlerdcn bahsettim:-

1 
len ilk neticeleri hükfunete ta- VAŞİNGTON 17 A.A. - Un ile tasdik etmiştir. tarlan faaliyette ·· ... 

_ Fı·anaa ve lngiltere bükfımetle- raftar fırkaların bilhassa Var- tüccarları birliği reisi M. Ale- rUŞ•U :ı1ıtz'' 
r in kü•ük Asya hakkındaki itiliıfla- şovada ekseriyeti kazandıkları- xe_nder Legg_e, birliğin fazla ATİNA, 17 (Anek.) - Yu- PEŞTE, 17 A. A. -
n üzerine bafmebnaabrn nazarı dik· nı göstermektedir. mıktarda bugday alım ve satı- ,,Brenger" İn hatası unvanı al- nanistanda kıraliyet taraftarla- Ajansı bildiriyor_: sıeeııo' 
k t. rı cdbederim. mı yüzünden fiatlerin yeniden n sabık kınıl Jorju iade için fa- Doğrudan dogru_ya teblİğd~ 

Ve itilafın umumi hatlarını anlatı- düşmesine mani olmak için un tında ve profesör Ortegay Gas- aliyete başlamışlardır. Bu hare- kerzeel'den gelen ~ır • ...te V:: 
yorum: Mekfep/i/er piyasasında yeniden müdaha- aet,nin imzaaı altında ıimdiki ketin başında ceneral Papulas Arşidok Ottonun sınnı rtınıı b' 

_ Erzurum ve Trabzon'dan bat- !atta bulunduğunu söylemiştir. tekli idare aleyhinde gayet ıid- bulunuyor ve sabık kıra! da nalı: sıl olması dolayısile res cegi 
k •ah•en Ennenistan'da yer iıtcmi- müsab1:tkası M. Legge, geçen üç gün için- detli bir makale neıretmektedir ten muavenet ediyor. beyanname neşrediJrneYe ııil 
Yo"'ru'm. Bu iki •ehir sevkulceyş nok- de birlik tarafından 10,000,000 ve keyfiyetin munhası;aıı tıild 

• 80 h ft b 1 Makale fU suretle hitama er- 3·· k 'J B d d . 1 a"'ı tai na7.anndan Kafkasya için ~anıret· inci a a aş adı kilo buğday alındığına dair şa- ır atı ursa a arasın a tesıt o unac " btl ,., 
yi olan haberleri tekzip etmiş mektedir." lspanyollar, kırali.. rilmektedir. Binaenaleyh 1.<:etl' 

tir. . 80 inci hafta başlamıştır. . - yeti tahrip edelim. Artık dev:le- yakalandı sile ile bazı siyasi har~lı.ııe -lstanbul meselesi, Acenıı•tan mc Gazetemizde çıkan haberler tır. d kı ~ 
••le•i, Adrlyatik mescleıi, Transilvan Fransada tadilat tiniz mevcut değildir, onu yeni· BURSA, 

17 
(Milliyet) _ vukubulacağı hakkın a dil . · den en mDlıimminl seçip cu- İ 

1 
asılsızdır ti 

ya rn elcıi timdiden halle ırı~hr. PAR S, 17 A.A. - Adliye den vücude getiriniz." Makale, Artuvinli kavas Emini katleden er temamen · toS 
· cl martesl ak nmına kadar mü- · k -1 L '-"~ kır b R arlamen hnadolu mC$Cle !nl bel içın ac e e- nezareti ceza anunu ı e ceza nÜKUIDete ve alın ta aına Haydar İstanbul polisinin işarı o::.ıanya p ~o 

delim. ~abaka memurluğuna gönde- muhakemeleri usulü kanununun dütman olmıyan bir gazete ta- üzerine polisimiz tarafından der BÜKREŞ, 16 A. A ... -- ııçl 
_Ümit ed- 'm ki, Anadolu mese- rfnlz. Neticeler pazı;.r ıunıı hukukçulardan mürekkep bir ko Kıra/ Alfonso rafından neıredildiğinden dola hal yakalanmış İetanbula gön- manıya parlamentoııu dııJI fesi hiil,un1ctin·z · Rb'n'in sol •ahili- neşredilecc!:tir. misyon tarafından tadiline te-1 
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ümrükte bir suii-"ı·mal meydana çıkarılıyor 
____ v:_ıı_ay_eı_ıe _ ___,J Tıp hocaları 

Muhtarlar 
Temsiller [ Belediyede J 

Ziya Bey 
Suiistimal Kenan Bey, Hikmet Beye 

tarziye vermedim, diyor 
K. evvelde intihap 

yapılacaktır 
İntihap tali~atnamesinde 
bazı tadilat yapılıyor 
1930 senesı hey'eti ihtiyari

~e intihabatı için hazırlıklara 
başlanmak üzeredir. 

İntihabata kanunuevvelde 
başlanacaktır. Yalnız Vilayet 
tarafından talimatnamede bazı 
tadilat ypılmaktadır. 

Aldığımız malumata göre 
tııuhtar ve ihtiyar hey'etleri a
zası ayni mahallede mukim ze
'1attan olacaktır. 

Devlet ve Osmanlı 
bankaları memurları 
O<manlı Bankası memurları 

da kamilen Devlet Bankası his
se senedatına iştirake karar ver 
llıişlerdir. 

Papas mevkuf mu? 
Bir Ermeni papasının polis 

lrıüdiriyetine celbolunduğu ve 
bir casusluk meselesi ile alaka
dar bulunduğu yazılmıştı. 

Meseleyi Vali muavini Faz
lı, Polis müdürü Ali Rıza Bey
lerden sorduk. 

Aldığımız ma!Umata göre 
&örülen lüzum üzerine Pangal
ti Ermeni papası Dacat Efendi
nin ifadesine müracaat edilmiş
tir. Kendisi serbestir. Mesele 
hundan ibarettir. 

Yeni bir san' at 
'Beden hareketile şıır ve 

musiki temsili 
Haber aldığımıza göre ya

kında şehrimize bir san'atk.ir 
ney'eti gelecektir. Bu hey'etin 
hususiyeti beden harekatı ile 
fikir ve hisleri ifade etmektir. 
~u san'ata "Eurythmie" (örit
llıi) namı verilmektedir. Bu ye
rı.i. bir san'at olup bildiğimiz 
danstan büsbütün başkadır. Be
den harekltına tıpkı bir musiki 
veya bir ıiir ahengi vermek ka
bil olduğu bu suretle görülmüş· 
tür. Hi.llasa fikir ve hisleri be
den harekl\tı ile ifadeye muvaf
fak olan bu san'at bu harekat 
llayesinde musikişinasın veya 
lairin duygu ve düşüncelerini 
lnlatmaktadır. 

Bu san'at uzun senelerdenbe 
ri yapılan tetkikatın neticesi
dir. 

Okunan bir şiir veya çalınan 
bir musiki parça 0 ının refakatile 
~apılan "öritmi" harekatı bunu 
lleyredenler üzerinde tesirri ve 
İntiba bırakmaktadır. 

Yukarıda yazdığımız gibi bu 
}leni san'atı temsil eden san'at
lıl\rıardan bir kafile yakında şeh 
hitnize gelecekti r. Bu san'atkar 
lıı.r Avnıpanm muhtelif yerlerin 
'le dolaşarak muhtelif yerlerde 

-;iller vem1işlerdir. Kadın 
.aı:'atkarlardan mürekkep olan 
bu hey'et ayrn 24 -26 sında Fran 
llz tiyatrosunda temsillerini ve· 
tecektir. Kibar mahafile men
~tıp hanımlar tarafından ve şai
lti azam Abdüllah Hamit B. in 
fıüıri riyaseti altında bir hey'et 
teşkil edilmiştir. San'atkar he
)'eti büyük şaiirin bu yeni san'
•tı selamlayan bir manzumesini 
temsil edecektir. 

'Mensucat kongresine 
lüzum görülmedi 

Bundan bir müdd~ eve! Millf 
l~tisat ve Tasarruf cemiyeti
lın delaletile Ticaret odasınca 
Stanbulda sonbaharda bir umıı 
~i mensucat kongresinin top
b~nrnası takarrür etmiş ve bu işe 
ır komisyon memur edilmişt'. 

b Sonbahar gelip geçtiği halde 
~ komi:;yon hiç içtima edeme

ll'ııştir. Nihayet komisyon aza-
81rıdan bir kaçı Ticaret odasına 
~"Por şeklinde bir mektup gön-
ermişlerdir. 

~ektupta bu kongreden bir 
~tıce çıkmayacağından emin 

1 Ul~duklarını binaenaleyh böy 
; hır kongreye lüzum olmadığı 

1 Yazmaktadırlar 

M. Osman Beyin 
makalesinden çok 

müteessirler 
Asabiye doktorunun 
hücumlarını neye at

fediyorlar 

Bu sene tiyatroya 
rağbet fazla 

Gümrük ambarında 
bir ipekli sandık 

Dün Ankaradan 
Raşit Riza B. tiyatro mek- avdet etti Dışarı çıkarılarak sablır-

tebi için ne diyor? ken yakalandı 
Bu se~ tiyatro mevsimi çok T erkos işi halledilmek Gümrük idaresi bir kısım 

hararetlidir. üzeredir gümrük memurları tarafından 
Gittikçe artan temsil hey'et yapılan bir sui istimale vazıyet 

1 · · h · d k d' h il · Terkos meselesi hakkında Doktor Mazhar Osman B. ennın epsı e en ı a enne ederek tahkikata ba~la,..,ıqtır. 
1 Nafıa vekaletile temas etmek " -·-ır 

bir makale neşrederek tıp fa- göre rağbet buluyor ar. Bu sui istimal ve kaçakcılık 
S kik .. A d üzere geçenlerde Ankaraya gi-

kültesinin vaziyetinden bahse- on tet ata gore, n~ 0 - Sirkeci gümrüğünde- olmuştur. 
l d d h h f t dn belediye fen işleri müdürü 

derken Tıp fakültesinde hoca u a a_ em:n er tara ta. ıya- Sirkeci gümrüğü ambar ve an-
k k d ğiı F k k Zıya B. avdet etmiştir. Mumai-olmadığmdan bahs.:tmiştir. Da tro e sı e . a at mı tarı trepolarmda eskidenberi kalmış 

ha bazı şeylerden balı'JCden bu üç yüze baliğ olan bu sözde ti- leyh dün belediyeye gelmemiş- eşyayı tesbite memur komisyon 
makale Darülfünun mahafilin- yatrolar tuluat kumpanyaların- tir. Maamafih terkos şirketi va- azası ambarlardan birinde bir 

d 'b · İ · · · ziyetinin yakında tavazzuh ede de derin teessürü mucip olmuş- an ı arettır. şın en ganp cı· sandık ipekli kumaş bulmuşlar. 
h · b l' · u 1 kk"ll ceği ümit edilmektedir. Beledi-tur. Görüştilg-ümüz birrok Tıp _eti u ~. _ışı_ g ze . ~eş_e u e- Ambarın tenha olması bazı a-

" k ak k- ı ye reis muavini Hfımit B. henüz fakültesi hocaları demişlerdir nn e serısının, h ı ı tıyatro a- damların zihnini çalmış olacak 
1 · · ı ri · d • ·1 i Ankaradan gelmemiştir. Hfı-kl: nn ya nız ısım e nı egı , P - ki bu bir sandık eşyayı deftere 

1 · · d be · k mit B. in barem cedveli işile _ Biz Mazhifr Osman Beyle yes erını e nımseyere tem- kaydedecek yerde dışarı çıkarıp 
·ı kalk 1 d H .~ b meşgul olmak üzere haraketini münakaşaya girmek istemiyo- sı e ışma arı ır. atUl u satmağı tercih etmişler. 

ruz. Söyleyecek sözümüz yok- yüzden asıl tiyatro hey'etleri ::~:~ tehir ettiği zannolun Fakat bu sırada mesele ba-
tur." turneye çıktıkları zaman milş- B l d ber alınarak tahkikata başlan· 

Bir müderris demiştir ki: kila~a maruz kalmaktadır. e e iye makine şube- mıştır. 
_ Hakikaten doktorun bu Son günlerde rahatsızlığı do- sinde tahkikat Gümrük baş müdürünün 

Yazılan rok tecavüzkaranedir. layısile temsillerini tehir eden cevabı "' R 1 Belediye, makine ve sanavi 
Darülfünunun şerefile oynamak san'atkllr Raşit ıza B. b r mu- tubesinde makine tamir ve mİi- Dünkü akşam rtifekamızdan 
tır. Mazhar Osm<>ın B. gene harririmize demiştir ki: 0· h bı'rı· gu"mriik' !erde esbabı mesa-T -'! h • ı · · ayaası ususunda bazı yolsuz-
kendi mecmuasında çok hürmet - em•ı ey et erının art- ı ki ku !!he rıkanlan müşkilaAttan bah-l lbi uni u arm vu u ihbar edildiğin- ., 
gösterdiği, üstat dedig"i müder- ınış 0 ması muc memn yet d h • · sederek ..ıı~rük B'"' müdü-'' · BU il Tü k' · · dalı en ey eti teftişiyece tahkika- ı;~" .....- ıu 
rislere tecavüz etmektedir. Tıp tır. t n r ıye ıçın a ta başlanmııttır. Seyfi Beyin gazetemizde bu ze-
fakilltesinde hoca yok diyor. hattfı (30) hey'et olsa faideli Sarayburnuna vatın şikayette bulunmaları yo 
Halbuki Süreyya Ali Beye ~!im olur. Yeter ki bu hey'etler bir tramvay !undaki beyanatına itiraz edil-
diye birçok yazılan çıkmıştır. hizmet yapabilecek şekilde top- Tramvay hattının Saraybur- mekte ve "kime şikAyet edil-
Şimdi de alim hoca, iyi hoca !ansınlar. n~a kadar te~didine !Uzum sin? Bu taktirde daha çok mli§-
yok diyor. Şunu söyliyeyim ki Alaylılar meeeleei! gosteren Beledıye. hattın yapıl- kil!t çıkarılır" denilmektedir. 
Mazhar Osman B. içinde bulun Muhiddin B. Şehremanetine masını. tramvay şırketlnden is- Bu hususta dün bir muhar-
madığı bütün müesseseleri fena geldiği zaman tiyatro mektebi temiştir. riri · S f' B d . 1 k' 

f B takdi d 
mıze ey ı . emışt r ı : 

diye tavsif eder. Vakit vakit yapmak ikrini ortaya koymuş . u r e tramvaylar sirke - Komisyoncular eğer daha 
her tarafa çatar. Orijinalite ol- ve beni de çağırıp muallimler cdıırdeHmataneSvra byapmıyacakk ldar- fazla milşkill\t görec:ekleri endl-
sun diye bu kadar keyfi hare- meyanına tayin ettiğini söyle- · aray umuna a ar il rti · ri temdit edilecektir. §CS e şvet vermek yoluna sa-
ket hatta biraz da zemmü kadeh mışti. Ozaman ben kendile ne pıyorlarsa bu takdirde rüşvet a-
tir. Başka memleketlerde olsa, ~rzı maz.eret ~derek ne okuyaca inhisar/arda lanlarla teşriki mesai ediyorlar 
doktoru bu kadar söyletmezler. gımızı ~ıl~n bır hoca bulurlarsa .. . . . . .. demektedir. 
Çok haris bir adam oldugu-n- lfitfcn bızı de okutmalarını ken- TOtun ınhısar mi.idürünun B' k . la b' ı·ğ· 

d·ı · d · · ti ır omı.syoncu r ır ı ı 
dan her ye-~<1 f<~ndisinin de bu- 1 enn en rıca etmış m. bey b vardır Eğe f ti · · .. - o danbe · d k b ana . r men aa erını go-
lunmasını 0 · -. Hocası Ra~it zaman rı eme u z te k bu b' l'k h ' · , h b 1 1 ki b fik . T" .. . h' e re ır ı ey etı umu-
Tahsin Beye bile çatıyor çiin- ocayı umuş ar u n ge- utun ın ısan umumi müdü- · h r d f ı· t 
k" k" ·· .. .. dik ; rta a k dl rü Behçet B · d'ki ·d · mıye a 10 e aa ıye e geçerse 

u oFnu~. ursusu~e g~z mış- ne~ y çbuı a~ ı a~. d ' sk' 'nd ~y şım ı ı are!"n mesele kalmaz ve bizim vazife-

Avukat Kenan Ömer Bey feragat 
hadisesini nasıl anlatıyor? 

Müddeiumumi Kenan B. le j alır almaz Hikmet Beyi gör
sabık müstantik Hikmet B. ara- müş. sebep itibarile münasebet 
smdaki davanın, Hikmet Il. in siz bularak kendilerinden ıera
feragatı üzerine sukut ettiği ma gat rica etmiştim. Mürafaa za
lfimdur. manında da, şimdi de bu kana-

Hikmet B., Kenan B. in ken- atte sabit olduğu için bu tav
disine tarziye verdiği için dava siyeyi emektar bir adliyeci sı
dan feragat ettiğini iddia et- fatile kendi vazifei içtimaiyem 
mekte ve gazetelere bu maalde de dahil gördüğüm içindir ki 
mektuplar yollamaktadır. Müd- l Adliyenin iki rüknü arasındaki 
deiumumi Kenan B. bu iddiaya , dedikoduların muhakeme salon 
karşı dün şunları söylemiştir: l larına intikalini istemedim. Ve 

- Hikmet B. in devam eden 1 muhakeme esnasında şahsen 
ifada tına son bir mukabele ol- bu ricayı teyit ettim. Mürafaa 
mak üzere şu ciheti beyan ede- ı haricinde tarziye şartile feragat 
ri_m ki ki~seye _tarzire venne 1 edileceğ~ s~yledi~i z~an ar
dım. Ve kımseyı tarzıye verme- tada tarzıyeyı mucıp fıılın vii· 
ğe tevkil etmedim. Hikmet B., cuduna kani olsam vekaleti ka 
ıu sarih vaziyet karşu;ında da- bul etmezdim, dedim. Hadiseyi 
vasını tecdit kudretine kendisi- kendi zaviyei, rliyeti dahilinde 
ni sahip görüyorsa muktezasını. hikaye ettiği zaman milekkil!m 
irada bittabi serbesttir." Kenan B. in anlattığı şekilde 

Kenan B. nanuna tarziye ver bir hAdise vukuunu da kabul et>
diği iddia olunan sabık Adliye / mi yor mukabelesinde bulun
müsteşan Kenan Ömer B. de tarziye dahil olmadığı için vazi 
diyor ki ı cldu. Zaten vekaletimde itayı 

"- Hikmet B. in intişar e- taziye dahil olmadığı için vazi
dm mektuplarını okudum, şah- fcmi sui istimal bittabi elimden 
sıma taallllk eden kısımlarını de gelmezdi. Hikmet B. in fe
gördtim. ragat suretile tezahür eden hüı 

Mumailey te pekfıla tahat- nü niyetinin işi matbuat sütun
tur ederler ki vazifei vekfileti lanna dökmekle aksi hlsıl oldu
kabulden evvel bu davayı haber ğunu görerek müteessirim." 

Adliyevekilil Mübadele 
Dünkü trenle 

Ankareıdan geldi 

Çarşamba günü 
edecektir 

avdet 

Muvaffak B.in yeni 
memuriyeti 

Avdet eden Rumların 

emlaki 
tır. a~ultede muderrıs olama- ence gune a ar-~ a~- e • ısı e~ ""'~la memur k?l.a~ miz teshil edilmi olur. 
ması butiln bu hücumları yaptı- kadar alaydan yetişme ıdi. Bır dıgı tenkitlerııu; karşı atıdekı , , , .! 
nyor. Halbuki kendisi daha a- iki sene sonra m_ektepmı me- beyanatta b~~muit~: . . Ankara ziraat sergı'si Adliye vekili Yuııuf Kemal Muhtelit mübadele konılsyC> 

}a l lar 
-•~ H ı Tütün h d 1 k nu müşavirlerinden Muvaffu greje bile olmamı.:tır Tabiidir zun a y ı yetıteccauır. a - - m ısar ı aresının A karada 5 kA 'd B. dün ııabahki eksprese An a .,, · . . 

1 
'f · ·· n anunusanı e a· Beyin 6 ncı tali mübadele ko-

ki hocasını kürsüden indirip bukı _ev':'elce rica ettıfim gib vazı;~! r~Jıye °;8~ran artmış~ çılacak 20 k.inunusaniye kadar ra'dan şehrimize gelmif ve doğ-
onu çıkarmazlar." Muhıddin B. Avrupaya her ııe- tıı:.1 eJ ksilgar~~- senefde i~ı devam edecek olan milli iktiaat ruca hanesine inmiştir. Vekil misyonu riyasetine tayini inha 

ne istidadı melhuz gençlerden mı yon o t.nuu sar ederdı. ta f . t' . edilmiştir. Bulgar Kıralı Anka- birkaçı gönderilseydi bugün ti- Biz senede 11 milyon kilo tütün v~ .. shzarru cembaıy:, ı zıraat ıer- B. in seyahatı hususidir. Yusuf Dün bir gazetede aile reislo-
sarf d' E ki 'd k" 1 gıaı ı aratına i"anmıştır. Kemal B.ı kanunlarımızda ya- . İ b lda b 1 d ğu .• r ? yatro mektebini tesis edecek bir ~ ıyoruz. s ı are oy er Bu sergiye gönderilecek eş- rı stan u u un u ıçın av 

raya ge ıyor mu • kaç eleman climi:ıde buluna- de s_ıg~ra satm~z~ı ... N~. kbyle- yanm nakli Devlet Demiryolla pılacak tadilat hak'kındaki su- det eden Rumların firart mali 
Söy~endiğine _göre,_ bulg~r kra caktı. ~ ıhtıyacını du~~urdu ne de rında yüzde 62,5 tenzilatla nak alimize cevaben komisyonla- diye evvelce vazıyet edilen mal 

1ı Borıs ve krahçe Cıvannı haz- Mektebe müracaatlar arasın- koylerde kaçak tilttin. satılmasr !edilecektir nn kemali ehemmiyetle faaliyet larmı istirdat için müraeaat ~ 
retleri memleketimize bir sevva da hiç yok denecek kadar az ~ razı olurdu;. Tlirkiyede. kırk Gümrük ~uamelesi sergi ma !erine devam ettiğini söylemiş- Ankara itilafnamesinin bir mad 
hat yap~ağa ve ~k:ıra:l:'a gide kadın bulunması çok şayanı na- b~de_ı:ı fazla koy v~dır. Bız 22 hallinde yapılacaktır. Sergiye tir. deeini bu suretle sui istimal ~ 
rek Gazı h?zretılerını zıyarete zardır. Halbuki sahne bugün ka hın ko~e. satış teşkıllhı yaptı~. getirilip te gümrüğe tabi mevat Adliye vekili çarşamba veya 
karar vermışlerdir. d 1 b ki' " Bu teşkilatımız daha çok genış iç' it a zarfında 'hr ç d'l Perşembe günü Ankaraya döne tikleri yazılmıştı. Komisyon •-

Seyahatin ne zaman yaoılaca ın an~ı e ıyor. liyecektir. · ınkatizı Y .. "k ı ~ e kı - zasından bir zat bu hususta d&-
-

1
• d • . 

1
d. • . Raşıt Rıza B. arkadaşları i- K"yılüniln - k d . me ere gumru resmı ma a cektir. . ti ki 

gı ma um eg_ı ır. Maamafıh 1 birlikte kında A ina a i- o .. ay:ıç-ına ~ ar ~ı- mında bir bankaya garanti mek mış r : 
Bulgar sefaretıne de bu hususta e ya t Y g garagöttirmek ıçın tabu teşkıla ·ı kt' . . . - Havadiste her halde bir 
malUmat gelmemiş.tir. · ~erek tem~~ler verecek, sonra ta ihtiyaç vardır. Anadol•ınun tubu verı ece ır. Darülfünun emını şerefine yanlışlık olacaktır. Çünkü An-

.. . . Kıbrıs tankıle Adan_aya ve .ora- •r tarafında depolar açtık. Da Dekoratörler Güzel zi afet Kara itlafnamesi İstanbula av-
Huseyın Cahıt B. dan da ~nkar~y8: gıdece~tı~. ha da açacağız. Işte bu teşkilat I , . . Y det eden Rumların mallarınıu 

Ankara, 17 - Hüseyin Cahit Temsıl hey eı:ı ~art ıptıda- aradaki farkı doğuruyor. Bun- sanat er e gırıyor Darülfünun hukuk fakültesi iadesini emretmektedir. Hattl 
Beyin Sanayi ve Maadin banka smda tekrar şehr·mıze gelerek da• başka eski idareye nazaran Türk dekoratörleri yüze! Sa- talebesi yeni emin Muammer bunlarm mallan başkalarına 
sı meclisi idare reisliğine inti- Eliza hanımın iştirakile yeni bir fabrikalarımız, imalath'tn~le- natlar birliğine "Sanayii tezyi- Raşit B. şerefine yarın saat 16 teffiz edilmiş, fakat tapcıya rap 
hap ve tayini heyeti vekilece te sezon açacaktır. rimiz çoğalmıştır. Tabii bunla- niye şubesi,, halinde iltihak et- da Tokatlıyanda bir çay zıyafe- tedilmemiş olanlar iade edilecek 
karrür etmiştir. Eliza hanım dün gelen bir n idare etmek için memurlara meğe karar vermişlerdir . ti verecektir. Tapaya raptedllmi' olanlar da 

Bu karar, ali tasdike arzolun mektubunda şubata kadar İstan ihtiyaç vardır. Müessese - dekoratörleri tazmin edilecektir. 
mak üzeredir. bula avdet edeceğini bildirmek- Behçet Bey Ankaraya perş.embe günü Güzel Sanatlar Fakir çocukların iaşesine 

Polislere mezuniyet tedir. 'd. birliğinde toplanmağa dav~! et başlandı Hukuk talebesi cemiyeti 
R · R B ' k" ı gı ıyor · ı dir ' k Polis müdiriyeti · kendi me- aşıt ıza · san at .. r arın mış er_ : . . . HTJ'ahm · ·ık k ı ongresi 

murlarma haftada bir defa izin münakkitlere karşı sinirlenmesi Tütün inhisarı müdürü umu . Bu ıçtıma_d~ ~nı şubelennın d k'ı t ~- erı~1ı me tekp er-
.1 · · d·- .. 

1 
k t" dog"ru olmadıg-1 bilakis memnu misi Behçet Bey yarın Ankara- idare heyetı mtıhap olunacak- e ı a ır çocu ara yeme tev Darülfünun hukuk fakilltetıi 

ven mesını ıger gun er a ı- ' · b .. d · 'ba İ · · ilnil t 9 5 
yen vazifeleri başından ayr.lma niyetle telakki ederek hataları ya gidecektir. tır. ç· b bzıatı u~un -~n ı~ı:~n rı:~a~: ~emıye~ ~u~a :a : K• 

l k l t t 
tashih etmek !hım geldi<Ti ka Mumaileyh Ankaraya yenı· ımento orsaya ul ve yog u cı e e ı ongresını a t ece r. on-

ma arını arar aş ırmış ır. .. - · 1 d ·ı d'l ede tal be b' liı;.ı de ...Krü U.. 
Emniyeti umumiye müdüri- naatindedlr. senenin ile barem teşkilatına alınacak ilk ~ektep ere e teşmı e 1 e- gr . e ır 1

" •- 1 
· b k · · · · k d 1 d .. .. k cektır lecektır. 

yetı ıı aran tasvıp etmemıştır aıt a ro arı a goturme tedir. Ticaret borsasına yeniden ha · - ---·--"-'"'"H-··---------
Polis müdüriyetine Emniye- Sinema ve tiyatrolarda Behçet Bey Ankarada bir ZI maddelerin dahil olması tet- _, .. B~g:. a~içHi klübü teşkilata gı"rdi 

ti umumiye müdüriyeti her po- yangın tertibatı hafta kalacaktır. kik edilmektedir. Bu işle meş-
lis memuruna öğleiyn 2 saat, s· · tr 'b' gu1 olan komisyon çimentonun 
akşam 2 saat izin verilmesini • ıneml adve tıya 0 _ghı . ı um

1
. u- Tamir edilen gemilerin da borsada muamele görmesini 

tm · ti mı yer er e yangın ı tıma ıne 
en;~ ı'§ r. r im k karşı su depoları bulundurulma muayenesı muvafık bulmuştur. 
i . 1;6c~.P? ısii;e_-ıru o . a sı karar altına alınmıştır. Memleketimiz limanlaıında Çimento borsaya dahil olursa 
çın . ışı m ırıyete mum·· Mevsim dolayısile artık bu çimento satışları borsa komisu 

caat etınış fakat kadr-Oda yer »1 . . ·' d 1 b 1 k f 1 ki havuzlarda tamir edilen ge- ı· - . fınd k t 1 d'lecek 
d 

• . . . t'd 
1 3 

.. 
11 

gıbı yerıer e ka a a ı az ala- miler tamiratın hitamını müte- ıgı tara an on ro e ı , 
ma ıgı ıçın ıs ı a ar unc şu- - · · b · d' k ' ihtikara ve tröst teşkilfı.tına 
bede hıfzedilrnişti. şacagı ıçın, u ~mre şı~. tyı: . a a~ip ticareti bahriye müd~iye 

D h
.
1
. k~l . b . . dar ne derece rıayet edılıp echl- tı taraf• :1dan muayene edılme- meydan verilmiyecektir. 

a ı ıye ve " etınce u ıstı- d'" · k'k 1 - b ı ç· t f bn'ka~arı çinıento d h' 1 . d 109 k' . . me ıgı tet ı o unmaga aş an den denize indirilıniyecektir Bu ımen o a ı• -

ı .a salıp eırın tenk rü ışını_n po mıştır. Sinema ve tiyatrolar vüs husus alakadarlara teblig" edil nun borsaya dahil olmasına iti
ıse a ınması a ar r etmış ve . .. h~-'·f • - d' arlar 

1. üd" · et' · ·ı atıne gore mu """1 cesa•nı: te miştir Badema aksi harel·et e rh e ıy · 
po ıs m urıy ıne emır verı - d bul d • · • - ki t d · t "f tt• ı·ıı.· . . su eposu un urmaga mec- denler tecziye edilecektir e rısa mu e iŞ ı;-cı 
mışt~r. bur tutulacaklardır. Teftiş neti- A f k bb · d. k' imtihanı 

incir hastalıklarile cesinde henüz depo tesis ctmi- yaso ya u esın e ı 

mücadele 
yen müesseselere, kısa b;r müh sızıntıların tamiri 
Jet verilec~k ve bu .ı:nüd?et zar Ayasofya camiinin şimali 

Amerikada i_hti~as tahsil e- fmda da ıhma! . goster.ırlerse, şarki cephesindeki kubbe arala
d~? ve Aydın_ ~~cır ha~talık_lan h~_larınd~ be~~dıye emrıne a<l~J rmda yagmur sızıntıları görül
mucadele şeflıgıne tayın edılen mı ıtaat curmunden dolayı takı düğünden kurşunların tamirine 
Nadir Bey bu hususta uzun bır bat yapılaca~tır. başlanmıştır. Gerek burada ,.e 
rapor hazırlamış ve İktisat ve· Kambıyo fiatleri gerek Fatih ve saire gibi bazı 
killiğine taıtdim etmiştir. Dün borsada İngiliz lirası büyük camilerdeki kırık camla-

Rapor vekillikçe tetkik edile 1030 kuruşta açılmış ve gene ay rın tamiri için de rnüdiriyeti u
cek ve icap eden tetbirlerin it- ni fiatte kapanmıştır. mumiyeden ayrıca tahsisat is-
tihazı nazarı dikkate alınacak- Liret 904 altın 914 kunıştan tenmistir. Gelir gelmez bunla-
tır • muamele gi5rmüştiir. nn da tamirine başlanaraktır 

İlk tedrisat müfettişliğine 
talip olanların imtihanı perşem 
be günü saat 14 te muallim 
mektebinde yapılacaktır. İmti
hanlar tahriri v~ifahi olmak 
üzere iki kısımdır. Talipler ay
rıca bir mektebi teftiş ederek 
bir rapor vereceklerdir. İmtihan 
evrakı tetkik için doğruca ve
kalete gönderilecektir. 

İmtihana talip olanlar 14 er
ı. .. k ,,..,, ~ llirndir. 

•• erkezi Beylerbeyinde olan at etmiş ve Türkiye idman c.e· 
ve 928 de küşat edilen Boğaziçi miyetleri ittifakı tarafından Bo 
klübü iki senelik spor faaliye- ğaziçi klübü federe edilmiştir. 
tinden iyi neticeler almaktadır.· • 
Boğaziçi k!Ubü bu sene resmi Boğaziçi kulübü bu sene Fe-
maçlara ve musabakalara gire- ner sitadında icra edilen lik 
hi!mek için federaıyona müraca maclarına iştirak edecektir. 
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4 MiLLiYET SALI 17 TEŞRINISA NI 1930 

~- ........ . 
.Asrın uaıd~sl "Milliyet" tir 

18 TEŞRİNİSANİ 1930 İngilterede yeni neşredilen tan işsizliğin gittikçe artması, 
iDAREHANE _Ankara cadde'li eserlerdoıı bir kaçını burada di&'er taraftan daha aşag"ı bir Cu''mhurı'yet . İ sı por muhbiri misiniz? .. Bu cihetleri tenvir bu 

No: 100 Telgraf adreıi: Milliyet, ı .. kaydetmek iııtıyorıız. ngiliz maişet mikyası veyahut daha i- Ihsan Beye r · .. .. .. 
tanbul. neşriyat aleminin meydana koy yi bir istihsal mikyası... 17 rinisani . . yu ursanız manasız bır suru mu 

Telefon aumaralanı duğu sayısız yeni eserler pek Müellif İn ilteredeki i sizli- .. te~ 9~0 t~hlı naka~n~ daha açılmasına ve 
lıtanbul 3911, 3911, 3913 muhtelif meselelere dairdir ğ' b" b"t"' g rt d k fd 1- Cumhıınyet gazetesınde ımz~- her gun bıraz daha çamura sap- Neşeli olmakta bir servettir 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

~ aylığı 400 lr:unıt 800 lr:unat 
e ,, 1 so ,, 14-00 .. 

12 .. 1400 .. 270-0 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nüıbalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların meo'uliyetini 

. ın us u ~o ~ an a ın nız altında bazı satırlar var. Sızı !anan spor işlerinin daha fazla 
İngiliz dünyası bugün en zi-I mas~. degıls_e bıle h~rp~en e~: zannetmişsiniz ki; ben size c;,at- kirlenmemesine mani olmuş 0 • -Frnnsı.:«adaıı-

ya~e ~e ile zIDı:ini yoruyor? .• velki n~sbetı: ırca edıle!)ıleceg~ ~ak niyeti~d_eyim. Uzak azi- lursunuz .. Hünnetle ceva;:ıları- Sonbahann ılık akşamlarından ra genç kız geldi, kendisini bul 
İşsizlik meeelesı değil mi?.. kanaatındcdır. zım._Hele _sızın bazı beyanatı nıza muntazırım Beyfendilr. ·. biriydi. Böyle ak'.şamlar seven du: 

Onun için yeni neşriyat ara- · · .. Sovy~t R!!sya_ . . tahnf etmış olmanız aklımdan Türk atlatizm federasyon gönuller için ne kadar derin te- _Ah, dedi, doğrusu seniıı 

d 
"Si w·ıı· B d' İngılız neşnyat alemımn yom bile geçmedi. Yemin ederim ki· reisi s\rler bırakır!... tekrar benı' anyacag" ma ı'htı'rnal 

sın a r ı ıam ever ıge,, k · ı d b h d k ·· .. .. ' 
tar f d 

_ _,.
1 

"U ıtap ann an a se er en soze butwı bu spor hay ve huyunda Bürhanettin Yeni başlıyan bir münasebet vermemı'ştı'm. 
a ın an neşrcuı en nemp- 'kt d' b' ·· · d · · · · •· loyment _ A Problem of İn- 1b ı~a 1 bır 

1 
medvzku B~.er1ın den ~ır an ıbıle sızı ha~ı~lamış de~ı: Ortak öv klilbü ~e t.evişme .. Tamamile hissi bir . 

dustry" namındaki eser bilhas- aş amdış uk~Luk.. For eh e- ~~m .. B.eyanlat t~hrıfı maddesını O k" J d şey... gi~egnJ~~~na hayret etın1' 
. . . . vam e erse o ıs ısc er,, uzennıze a maga, hele nahak rta oy spor yurdun an: 10 G.~nç bir kız ile genç bir er-

- Niçin, dedi, beni sevmif 
olsaydm hem bekler, hem de ... 

sa nazan dıkkatı celbetmıştır. tarafından "The Caviets in yere kendi kendinizi itham e- teşrinisani 930 -tarihinde fevka- ·kek. O gün tekrar görüşmüşler, 
Müellif ötedenberi sanayide- World Affail'S,, tarafından neş-- dip sonra da bu ithamı red- liide surette içtima eden kong- fakat akşam olup ta ayrılmak 

ki işsizliğin sebeplerini aramak- redilen eserden de bahsetmek için kabadayılık göstererek ma re~e idare heyeti azalıklarına zaınam gelince ikısi de bunu is-
r--------------1 la meşgul olmuştur. lazım gelecektir. Müellif ihtilal nasız sözlerle bana laf atmanıza Faık, Enver, Mustafa, Hii/.ıın, temiyordu. 

İngiltere 909 da işsizleri için ~en sonra Sovyet Rusyanın di- mahal yok!. Siz bir spor «ıuh- Ekrem, Vahit.Beyler_ ve yedek Delikanlı sorclu : 

kabul etmez. - Evet... Hem de? .. Ne o
lurdu? .. 

Bugünkü hava 
1 ün hararet en çok 16 en ız l O 

derece idi. Bugün ruzgılr lodos 'ı 
esecek' havı açık olacaktır. 

bazı mühim tedbirler almıştır. ger devletlerle nasıl tesisi müna birisiniz. Orada tekemmül et- aza~k~ara Şakir_ ve _Nı_yazı Be~'- - Bir daha ne vakit hangi - Hem de istırap çekerdin. 
sebat ettiğini uzun uzadıya an- meye bakın da evelki cuma gü- le~ ıttıf?kı ara ıle ıntıhap edıl- giın görüşeceğiz?.. Çünkü bilirsin ki ümit insaııı 

Müellif bundan yirmi sene ev !atıyor. Sovyet Rusya bütün nü Kadıköyündeki atlatizm mu mışlerdır. Genç km karar veremiyordu. ümitsizlikten çok m\l'Starlp e· 
vel vüc~de geti~diği ~~~~ni. 0 dünyada ihtilal çıkarmak eme- sabakalarmda olmadığım halde Bir mağazada çalışıyordu. Fa- der ... 
zam~n. adınmış ko ~.n . t1~ ~.r .~nn !ini takip etmiştir fakat Rusya yalnış haber alarak Abidin Da- Mektepliler müsabakası : kat artık oradan çıkıp başka bir . . . . t netaıcın en ço umıt ı gorune- b .. d h . . B f d' · b d - · · · d - Bu da yem bır fıkır Faka . . . . . ugun a a zıya.de beş senelık ver ey en ının ana yaz ıgı ıımııııı111n11111111111"ııuu1111111111111111111111111111111muıu11111111 ışe gırıyor u. ... . ·· 
rek _ ılk e.serını y~zmıştır. Şımdı plan denilen iktısadi mesai! hücum makalesinde orada bu- G T k Onun için bunu iyice tayin et d?grusu .•. ?.en se~ın. tekr~ b~ 
b~ ıl~ kıta.hı tadı! .. ederek bu~ programını tatbik etmekle meş lunduğumu yazdırmağa sebep azi ür iyesi meden görüşme zamanını şim- ~ı~l~ goruş_m~k ıstıyecoğınde 
gunku va~ıyete. gore re!? yem guldür. olmayın!. Üst tarafını be;ı•ı'11e, 79 uncu haftanın 3 üncülü- diden söylemeğe imkan görmü- umıdı kesmıştım. 
denecek bır şekıl vermıştır. Ali Sami ve Fethi Beylere bıra ğünü Darüşşafaka lisesinden yordu. Sonra anlattı. Kendisini bu U 

Derler amma aldırmayın! B .. l · ı h"k' . . Gandhi'nin hayatı k t r' Nihayet hiç bir şeye karar ve- mitsizlig"e sevkeden sebepleri ıı 
Ne aynasız işler ve ne işsiz ay- . 1 .ukg~n ngı tere u ume~ı ış- Sözü iktısadi mevzudan ayı- ra ın ye e .. 914 Kenan Nafiz B. kazanmış-sız ı sıgortasına pa a s· b Al' ' · remeden ayrıldılar. Genç kız ak rarken en başta kendisinin zeıı· 

Ayinesi iştjr! 

nalar var ki her gün gözümü- d d' r veLrıyor, rarak başka bir vadiye getir- ıze eyanat veren 1 ::.amı tır. Yazısı şudur: 1 d 
Y

ar nn e ıyor 909 da lo d F h' B ı d · şamın kaılaba ığı arasın a kay- gin bir genç olmadığını SÖ}'ledi. 
ztin önünde gelip geçer. G 

1 
: . . r . . (/ mek için Hindistanrn bugünkü ve et 1 ey ere yaz ıgım şu Müsabakamızın 79 uncu haf- boldu. Onun bir müddet arka- . . 

Geçende Beyoğlundan ge- e~rge ame e~~'.1 ı~sız ıgı~ek ar milli kahramanı olarak kendi- sat~rlara 0 ~atlar l~tf~n . cevap tasının en mühim haberini son sından baktıktan ve biraz evvel . Kız ~u sozlerı s~nuna kadar 
çerken birkaç arkadaş beni çal- ~ıhsıgl orta. us~ unu meh~ke' ete sinden çok bahsedilmiş olan venrle~se! onglreyı dk~mındtahoD- Ankara ziyaretile yeni. ve feyiz- karşısında kendisini sevdiğin- dınledı. Sonra dedı ki: 

ıt a etmış, sıgortaya u ume- Gandh" . h t h 1 tayıp kımın top ama ıgını a yaka edip yeni açılmış bir sine- t' d . . . ı nın aya mı atır ıya- . li bir devreye giren siyasi mü- den bahseden genç kıza büsbü- - Senin zengin olmaman bt 
ın yar ımını temın etmıştır. hm iyı anlarsınız ... manın avhısuna soktular. Eger Fakat 

0 
zamandanberi yirmi se · nasebetlerimizin bütün Avrupa tün gözden kaybettikten sonra zim başlıyan ve hissi bir surette 

oralan kalabalık ve beni yaka- ne geçti ve bugünkü şekli ile Ahiren "Mahatma Gandhi,, Eğer siz bana gelip bu işleri da derin bir alaka uyandırması kendi kendine dedi ki: şimdiye kadar devam eden nıü· 
!ayanlar centlmen olmasaydılar işsizlik sigortası 

0 
hale gelmiş isi.mli b!r .ese; . ~eşredildi. Bu sorsaydınız öğrenirdiniz!. ve tahdidi teslihat ihzari komi- - Artık şüphe etmiyeceğim. nasebetimizi neden ihl§l etsin?. 

bl
. karın ola ey · k Hınt mıllı reısının ha at Gelelim bizim arkadaşlara. d T .. k h y' t' · Bu kız ile başlıyan hissi ve muh r any ya v a suı as oluyor ki bunun adeta çalışmak 1 . . .. ?: ı~ı ro.1' syonun a ur e e ının uyan Maamafih genç adam bunda 

ta uğradığnnı zannedecektim. kuvvetinden mahrum fakirlere atan bır eserdır. Buyuk bır fı- Ali Sami ve Fethi Beyfondi- dırdiğı şuurlu aliika teşkil et- tasar münasebet artık burada ısrar ediyordu. Onun bu rsrarı· 
Şu sırada da hakkımda iyi dü- edilen yardımdan farkı kalını- kı: adamı olan Gandhi Hindis- !eri. mektedir. bitecek .. · nı gören genq kız dedi ki: 
fÜnmiyenler yok değil. Lakin yor.Bugünkü işsizlik sigortasını t~nda büyük bir nüfuza malik- Spor işlerinin girdisini, çıktı- 1 y B k'l ' . A Niçin tekrar goruşecegımız . ti 
b ak b 

· k tır Fa ı ol k .. d ı tt' k b' l ' b' d - unan aşve ı ının n- Sana açıkça bir halcik& 
u y apaçanın sonu enı ço. tenkit eden İngilizler bu halin • . · ~ _a . ara muca e e e ı- sını az ço · ı ır ır a amnn. k . . 'k' .11 zamanı tayin etmeden gitti?.. ..- .. 11 aydınlıkh bir dolaba koymak ol- ötedenberi çalışması şahsi te- gı İn~~lızlı~ tar~fından da hür- Benden gizli kalmış bir spor isi 

1 
arayı ~ıy~re~ 1 

.
1 mı et arasın- Bütün bulduğu behaneler bey- soy~ememe musaade et .. Send 

dugun~. g~:Unce. endişem zail şebbüsü ile meşhur oı:ın İngiliz met gosterılen bır adamdır. olmadığına kailim. Fakat ba;ı '.13 .a~ır ar ':':1 en dev~ . eden hudedir. Sebebi belli; artık ben- eksık olan para değil, gençliğe 
oldu, çunku benı dolaba koy- milletinin seciyesini berbat e- Bu büyük nüfuz ve tesir nere hadiseler sizden bir iki nokta- ıhtılafa kat ı surette bır nıhayet den bıktı. Eğer henüz bıkma- mahsus olan neşedir. 
makla bir boş gaz tenekesini den bir amil olduğunu söylü- den geliyor?.. nın alenen tavzihine beni mec- verdi. Ankara itilafnamesi, yal~ mış Olsaydı bana böyle mi ha- Evet ... Bu en büyük noksaıı· 
dolaba koymak arasında hiç yorlar. Hint millicileri arasında hiç bur etti. Sizin başbaşa kaldığı- mz maziy~ tasfiye etmekle kal- reket ederdi?.. dır. 
fark yoktur, ikimiz de boş ve kimsenin Gandhi kadar tesir ve mz zamanki hissiyat ve kanaat mad_ı, ~ynı zamanda yarın çok Her şelden evvel ben zengin ı-------------· 

Müellif işsizlig" in sebeplerini 1 h' d' samımı ve karşılıklı menfaatle s· T' t gürültülü. Dolaba girdik, kuv- nüfuz sahibi olmadığı bellidir. •arınıza ıtap e ıyorum. - değilim. şte genç bir kızın kal- ınema • ıya ro 
. b' . k ararken maişet mikyası artar- . . . . re müstenit bir teşriki mesaiyi bi · b k • b. E . -vetlı ır pro3e tör zıyası gözü- ken istihsal mikyası artmamış Bu kitapta Gandhi kendi ha- Gazetelerde ve bızım aleyhı- hazırladı. Bu iki mühim netice- , nı ça u sogutan ır şey. . n 

mü oyuyor. Bir matmazel bana 
1 

'kr d' İstı'hsal yatını kendi anlatıyor. · d "l .. ·· .. ı ·· mühim şey .. Şimdi o bende ken İs. B. Darülbedayı· 
S 

• 
1 

.
1 

. o masını zı e ıyor. G dh'' . b d .. mız e 0 çusuzce soy ~nen soz- ye inzimam eden Macar Başve- disı· ı'çin bu··yu"k bir istikbal bula 
- aga, so a, ı en, yana, yu- 'k rtm d k . ile an ı run u ka ar buyük \er arasında kongrenın toplan tem•lllerl 

kar ' k marula d
. mı yası a a ı ça maışet m b' . f . .• . . · kilinin Ankarayi ziyareti bütün mıyacag"ını anlayınca pek nazı'k ıya. u ver ı ve·. k k . . 1.•. ır tesır ve nu" uza sahı'p olma- t d m b S 1 nsl 

as rtt 
masını ıs eme ıgı ızı ve un- A d 1 tl · . a ı •"•ilaktamı ISlAftBUl ltlDI 

S be 
. . d di y mı oruma ışsız ıgı a ı- da , il lan k • 1 vrupa ev e ennın nazarını bir behane ile bu münasebeti bu &~· 

- er stsınız! e ! "h' , 'ld' sın am o şey yalnız dan açtıgımızı yazıyor ar. Ben T" ki . d' B A saat 21,30 ta 
Çıktım, arkadaşlar benimle ra~i~nm':ı':u~~e:t::~ü~~su f la yüksek tahsili, kendinin büyük şahsen ve arkadaşlanm da bil- dur! Y1 ~e bç~lhvır ı. Fazı vruı::a rada brl'akmağı daha iyi buldu- yalnız muallim ~I ~~ ~ 

alay ediyorlardı. Bir kaç dakika gelm . de k İn T mli ~f- bir fikir adamı olması değildir. vasıta ve bilavasıta senelerden ev~~ e.C:• ı assa ransa tel~- ğunu anlattı. ve talebeler• 
sonra elime uzun bir kağıt ver- n g.~81 şu:I':rı gı ız e 1 Onun faikiyotinde asıl amil ve aylardanberi büyük kongre- şa .. d~ştu. Fran~ız gazetele~ı, Genç delikanlı zengin değil- mıhıuı 
diler, Usttinde altı pozda alın- eN~::su fazla gelen memleket "Hakikat,, olarak bildiği şeye nin toplanmasınıfsiz.den resmi ~ı:~:t~yu=~~~:=cİa ~~c~i~t di. Fakir de sayılmazdı. Çb~lışla- Aynaroz 1 1 
rnış resimlerim... demekte lbir çok kimse vardır karşı saıısılmaz bir iman sahibi ve hususi kaç de a nca ettik ve • rak hayatını kazanan yüz ın er 

Sonradan. an. !attılar ki, b. u ki bunlar işlemekten hariç kal- olmasıdır. siz ki merkezi umuminin icra yapıldıgını, bununda Balkanlar ce gençten biri de o idi. Çalış- Kadısı llll 
F d memurlan sıfatile müddeti gel- dan ve .ı:nerkezi Avru_pa.da!1 kan, fakat hayatın ilk darbeleri 

_otomaton ısmı~ e . ?t~matık mışlardır. Çünkü artan maişet "Yalnız Hakikat aranmağa ve miş umumi kongreyi toplamak Fransı~_ı_ıu!~z~u .. k~agı ıstıh ne daha pek küçük yaşta iken Komedi 6 tablo 
hır f~tograf makinesı ımı~, Ya- mikyası ya duran yahut geri gi- hizmet edilmeğe layıktır.,. di- la mükellef idiniz. Bu işe kaç daf ettır;ını ı_ler~ suı:u~orlaı:: ~a- maruz kaldığı için kalbinde bir 11111111 
~ !ıra verene ~ poz resı~ çı- den bir istihsal mikyası ile kar- yor. defa teşebbüs ettiniz ve kongre kat. ~azı. T~~-ıyes~!1ın durust durgunluk, en çok sevindiği za- Musahip Zıd• 
karıyo~ ve 8 .?.aki~a d~ _venyor- şılaşmaktan ileri geliyor. Bu imanın neticesi olarak neden toplanmadı?.. polıtıkası, butun dunyaca ma- manlar bile gülilşünde bir soluk C.lll Bey 
muş.. unu ogrenır ogrCllII1ez M" ll'f İ T .11 . . b Gandhi için dünya h' b' . . . lUmdur. Diğer taraftan başta luk bulunurdu. 
mahzun mahzun çıktnn Ya gu··- ue 1 ngı ız mı etının u · nın ıç ır Alı Sam B fendıl Ben i ·1 l k .. b' Millet tiyatrosu bu gece 

.. b' . d ·· • · takdirde iki vaziyet karşısında şeyınde kıymet yoktur. Bu i- b . .. 1k. e~h B ve ngı ~ere 0 ma uzere ırçok Hayat onu pek erkenden cid-
nun ınn e ceyregı atınca en- k ld. ·ı· d' B' t f man ile hareket eden Gandlı' d~nı mbutea .. ıfpk met _eyi _ve Avrupa devletleri de Türk-Yu- dileştirmişti. Natlt bey kadınlar erkekler v• v1\ı türlü tuhaflık yapan nükte a ıgını ı ave e ıyor: ır ara . ı ıger azı ru e a spor ış erın- nan uzJaomasını hayret ve tak- . . .. .. hafızlar musabakrn Neysen Tevfik 

. . . . . halk kütleleri arasında son de- den çekilmiş idik. 929 senesi d' .1 k..-·· 1 d 1 Gen~ kız ı l e bır daha goruşe-~a~ınelerı de ıcat edılırse ha- rece tevazu ve mahviyet içinde- . .. .. . ır ı e arşı a ı ar. • . . k il . . d . B _b_e.:.y_k_o_n_se_r_ı _______ _ 
lımız ne olur? . . mu? Öteden beri bu gazete ve dir. Fakat dun·· yada "Hakı'kat,, sonlannda bem buyuk kongre- B d b k h k' cegını ipe mıtl etmıybo: u. k u-

p d 
nin toplanma müddeti gelip 2 - un an · aş a, ü ume- nu da rn.yatm t. ı;_e r_ ır_ ta _ım 

oata a yenı_bır dert_ . mecmualar Postahanece tevzi ten başka hı' r bı'r şeyı'n kıymetı' · · · f l b' ı k h ı b ı ~ kk 3 geçtikten sonra bir gece bizi tımızın, aa ır uzuv o ara ma rumıyet erı gı _ı te ~ . ı e-

Bu akşam Üsküdar H!fe tiyaı· 
ırosunda komik Diimbilllil !ıınatl 
ve Anasras varyeceıtl ( Cahll ped•· 
rin avukat oğlu) 5 perdo Janı v:_!, - Paket pos .. tanesı_nde yem bır ediliyordu, şimdi alemi derde olmadrg- ına .oı'ddetlı' bı'r ı'man .,·1e T hd'd· t l'h 'h~ • k · · d k h h b b - - devlethanenize çağırıp isimleri a ı ı. e~ ı ~t ı ,,arı omı~ı- ere er ma ;umıyet gı ı u-

aert baş gosterdı ... Yabancı ve müşkilata sokmanın, beş ~m- inanan bu milli reis her hali ile mazbut arkadaşlar huzurunda y_onuna ışt~rakı ve Tuz:~ here- nu da alışkın bır ~urette .. karşı
memlekett~n neka.dar re;;imli ruşluk mecmuayı gümrüklemek ne kadar mütevaz i ve mahviyet istifalarımızı geri almamızı ve ! tı~e ve ~ezme karşı g?sterılen lıyacaktı. Fakat bır kaç gun son 
rı:ecmu~, kıtap, res ımı hanta fi- için beş lira masraf ettirmenin kar ise emelini takipte de 0 ka- kongre toplanıncaya kadar fede alaka, bılhassa ehemmıyete şa- !!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l I 
lan gelırse Postahane bunlan manası var mı? Gümrükte bu dar inatçıdır!. . . Gandhi'nin d 
G

.. ·· • .. d · d · rasyonlanmızı idare etmemizi yan ır. 
umruge_ g_on_ erıyor ve __ ora a çaprazlığı görecek hayır sahibi kendi milletta•ları arasında bu 

d l ~ ~ temenni ederek bizim istifaları- Hele Ankara ziyaretlerinden 
a mese a ıkı mecmua ıçın be- kalmadı mı? kadar nüfuz sahibi olması ve mızı istirdada sebep olmadınız ve Cenevre temaslarından son-

yannameler ve gümrük inuame- Kardeşim Reşat Enis Bf. düşmanlarının da hu"rmetinı· cel O mı?. zamanda beri sizde ve ra, Hariciye Vekilimizin Roma-
lesi yapılıyormuş. Allah rizası "Kılıcnnı sürüyorum"u oku- betmeg" e muvaffak olması onun b' d d . ız e eğişmiş bir şey var mı?. ya daveti, Gazi Türkiyesinin si-
i~ın bizde hiç _kolaylı~ ve _barit- dum. Tebrik ederim. şu iki hasletinden ileri geliyor: Ve şimdi siz bizim salahiyet'-:!- yasi faaliyetlerinin Şarki Akde-
lık tarafına gıtmek nıyetı yok FELEK Mahviyet ve sebat... · · h kk d ·· h d 
2 

rımız a ın a şup e e ebilir- nizden merkezi Avrupaya inti-

(Mllll11,t)ln 'debi romanı: 26 - Varmayorum.. Varma- - Ne ya»rvnr•ıın Belkiys? .. -dan ağızları köpüre köpüre du-
rum!. Bu nikahı kıyamazsınız!.. Diyemedi! Hele ben: daklarım paşanın eline uzattı-

bu halkanın etrafında sıralandı 
lar. 

Ben aptal gibi idim.Sinirle
riındeki deminki gerginlik, coş
kıınluk, yerine bir yumuşaklık 
yorgunluk başlamıştı.Ve gittik 
çe aptallaşıyor, alık alık, 

- Ne oluyor? ... 
Diye bu şeyleri seyrediyor

dum. Ve ... Zihnim hurda, pas 
tutmuş, işletilemiyen bir maki
ne yığını gibi kafamın içinde 
bir ağırlık halinde duruyordu. 
Sanki, bu sahnede benim hiç 
ro'iim yokmuş, ben seyirci imi
şim gibi idwn. Hic üzülmeden, ..-
hiı; bir şey hissetmeden bir kol-
tuğun kenarına dayanmıs öyle
. l·e duruyordum ı 

E'tem JZZET 
Bu hal, paşanın vekiline: 
-Aldın mı? ... 
-Aldım ... 
Denip te, babamın yanındaki 

bir adama: 
- Verdin mi? ... 
Deyinceye kadar d-evam etti. 

Bu, son sorgu birden bire beni 
ayılttı, beynime saplanan bir 
neşter oldu, vekil: 

-Verdim ... 
Derken birdenbiııc haykır

dım: 
- Neyi veriyorsun? .. 
Sesim bir kaplanın böğürüşü 

kadar korkunç, onun gibi vahşi, 
onun gibi kulakları yırtar bir 
kuvvetteydi. k;:ıbasakal imamın 
ii_~erine doi!ru kostuın. .. 

Diye ona da bag-ırdnn. Ve.. ı· ı - maı., -·'-•"-' ' .. c yapıyor- ar: 
Bu bağırmalarım devam etti: sun? Bu adam benim vekilim - Allah mes'ut etsin efencli-

- Neyi, kime veriyorsunuz? .. değil B d b 'kah d · İ . en e um a razı e- mız .. 
- stemeyorum... ğilim. Görmüyor musun, işitmi- - Allah afiyetinizi daim eyle 
- Zorla nikah olur mu?.. y B .. ı 1 ·k~ı... · or musun. oy e nası nı <U• sın paşam ... 
- Sizi mahkemeye veririm ... kıyılabilir?.. Utanmıyor mu- Ve .. Paşa her uzanan ele ce-
- Sahtekarlık yapıyorsunuz! sun? .. Günah değil mi? .. Kork- binden bir kese çıkardı, sıkıştır-
- Yaptıg"ınız cinayettir... muyor musun' d Am b b • . .. ı. ma en agınyormu-

V e ... Hakaret ediyordum: Dedikçe, kabasakalın hiç se- şum: 
- Siz, hepiniz canisiniz... si çıkmıyor, iki de bir deve göz - Bu nilcahı tanımıyorum ... 
-Alçaklık ediyorsunuz!.. lerini açıp yüzüme bakıyor, ağ- - Hepinizi dava edeceğım!.. 
- Paşaya kulluk ediyorsu- zının içinde bir şeyler mırıldana - Utanmazlar ... 

nuz ! .. · rak, Deye bağırıyor, kendi kendi-
- Reziller.. O ı - n ardan sor... mi yiyormuşum. Buna hiç aldı-
- Sefiller!.. D r d er gibi paşayı ve etra.m a- ran ıbile yoktu. Gözler hep paşa 
-Paşa da bir alçak, siz de bir 

alçak!. .. 
Ve... Tepiniyor, çırpınıyor, 

dum. 
Fakat, ne garip, ne akla sığP"az 
bir haldir ki, bu kadar hakaret, 
küfür karşısında hiç birisinin 
başı bile yerden kalkmadı, hiç 
birisinin gözü kımıldayıp bana 
bakamadı ve .. Hiç birisi: 

- Ne diyorsun hanım? .. 

kileri gösteriyor, sonra, yine e- nın cebinden çıkacak keseyi gö 
lini kalbinin üzerine götürüp ba zetliyor ve her keseyi avucunun 
şını önüne eğiyordu. içine koyup göğısüne bastıran 

Öteki sarıklılar da bir şeyler bir daha arkaya bakmamacası
okuyup duruyorlardı. En niha- na savuşuyordu. En son babam, 
yet, kabasakal: paşanın eline uzandı, paşa onun 

- Allah mübarek etsin... eline m~andı, uzunı 
Dedi, inliye tıslıya yerinden - Estafurullah ... 

kalktı, ötekiler de onunla bir- Lar, sıralandılar ve karşdık-
lik kalktılar ve .. Hepsi birer sal lı bir saniye biribirlerine baba
yeli köpek gibi para iştihasın- mm ifadesi ite: 

Kadıköy Silroyya sineması 

HORTLAK 
. Pazar ve çarşamba akşam.lan 

Program değişir 

Or. A. KUTiEL 

kal ettiğine bir delil diye telak
ki edilmektedir. Bütün bu faa
liyetlerin tek bir manası vardır 
oda: sulhü ebedileştirmek, hiç 
olmazsa temadisine azami su- Cilt ve elrenci hastalılr.lar tedlY 
rette çalışmak!) işte, Türkiye- vlhanesl. l(aralr.öy Topçular cad· 
nin alemşümfil tezi. desi 34. ~ 

- Arzı tazimat... razla rahatsız etmeyeyim:- ııu· 
Ettiler. Ve ... Tabii balıamın günlük bu kadar yeter .. Tek:aı 

gözünde canlanan, dirilen, ade- tekrar mesut olmanızı dileriflli 
ta ayaklanıp dolaşan, tek şey: Kıznn iyidir. Bu hiddeti herh• 

- Para.... de geçecektir .... 
İdi. Belki, karşısında paşayı Dedi. Ayrılmak istedi. paşa. 

bile bir: - Efendim. Müsaade si:ııİJl" 
- Parrra.... Derken, ilave etti: . 

·sı· 
Kalıbı gibi görüyor, onun için - Bir saniye beklemez ını 

böyle tapınır gibi konuşuyor; e- niz? .. 
ziliyor, büzülüyor, bin kılığa gi Ve ... Salondan çıktı. Babarrı· 
riyordu !, la ikimiz karşı karşıya idik. a 

Tabii sevinci de hudutsuzdu - Utanmaz adam!. Beni bu!· 
ve .. İstediği olmuştu. İhtimal, ya bu tuzağa düşürmek için rrıı 
bu işin böyle olacağını da bili- getirdin?... 'Jltti, 
yordu, evdeki hali, ağlayış· sız- Dedim. Omuzlarını sı · • 
!ayışı hep beni bu tuzağa düşür- maymunlar gibi yüzünü bUfllŞ 
mek içindi. Eğer, öyle ise: -turdu: :se· 

Af · ı - Ne ıbileyim kızım? ... - enn ... Jtl 
Muvaffak oldu ve bir kabili- nim, hiç bir şeyden haberı 

yetini daha meydana vurdu: yoktu!. . . • 
- Mükemmel aktör!.. Dedi .. Korka korka ilave ett5ı~ 

M h . d' 1 t - Her halde çok iyi oldu. - a ır ıp oma .... ıı 
Bir kaç dakilca içinde salonun nin için de, bizim için de, ~aye 

içinde hiç kimıe kalmamıştı. de biz de biraz ömür sü.rer':"de 
Bir babam, bir o, bir de bendik. Ömrümün hiç bir sanıy~sill en· 
Babam da: bu ane kadar bu adamdan ı~r 

- Eh •• Paşa Hazretleri g:zi (Bitmedı) 
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Oduncu Karneranın mühim 
maçları arif esinde 

HAY ATINI ANLATIYOR 

El unu Mnsol/nlye yapılan tezahürat zannetmeyiniz. Bu resmin solunda g{JraJen bokıllr Kamaraya karfl halkın ufak bir galtyanıdır 
İtalyanların biricik 'boksörülçaıl.rştılctan sonra şans bana eli·lbiılhassa iaşem de dahil olmakıdar sabır e~emi söyledi. On

~arnera Şarkey ve Pavolino ' ni uzattı. O zaman odun kesici- üzere temin edildi. dan sonr~ ılk _karşılaşmamda 
!le iki mühim maçın kon~atmı li~Ue meşg?ldüm ve bir . çok Böyle bir teklifin bir daha va hasmımı ıki~cı. ravundda na
~lll~a ~çin.manecer Jak pı~sona k~seler benı temaşaya gelırler ki olmıyacağım tahminle he- k~vd ~tim: İkıncı maç?.11d~n ay 
alahıyetı tamme verm~ş~ır;, " dı. men kabul ettim. Sonradan ôğ- nı netıceyı aldım. Üçunc~. ~a-
Sarkeyle Kanunusanının 19 B' .. b' d geldi be- rendig"ime nıazaran ilk gelen a- çımda hasmımı maalesef uçun· 

11tı.d p l' · 1 . b ır gun ır a am ' ü dda yuva lad 
1 

.. a avo ıno 1 e ıse u ayın nim tam önümde durdu ve beni dam Mösyö Pol imiş, Arkadaşı c ravn . r ım. 
3 unde çarpışa~ak~ır. K~r;ıero- uzun uzun tetkikten sonra bir Mösyö Leona beni gömı.esini B~ tarakkıyatımıın d~duğu
n~n har3:u buguı;ıku rakıbı Pav çok sualler sorarak gitti. Bir da tavsiye etmiş. nu ~~ade etmez. Çarpıştığım 
~lıno ~ıbl .g~çı:ııştir. Ve tıpkı ha da kendini göremedim. Bir Mösyö Leon büyük ve şiş- ~ksorler .beı;ıtlen daha tecrübe-
!' avolıno gıbı ~tmdl memle~e: kaç haha sonra bir başkası gel- man bir adamın bir işe yaramı- lı ve .. m~~ırdiıler. .. • 
ın~e çok ~evılmekte'.. geç~ı~~ di. Ve ondan evvel gelen şahıs- yacağını düşünerek evvela mü- M?~?"0 ~.0n. boksu çabuk ~g
~er .e.rde r~sıınde d~. gorllldugu tıan daha büylik bir alaka ile be maneat etmiş ise de bilahare r~ndigımi soyliyor. Zaımed.~nm 

0 
eçhue azım tezahurata sebep ni seyre daldı. Ve ne için bu işi kanarak seyahate çıkmış. Paris ki bu. doğ~?ur. Asıl size soyle-

Futbolda Fransızların 
· büyük bir hezimeti 

-
Arsenal: 7· Rasin klüp dö Frans: 2 
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lmaktacır. yaptığımı boksörlükte daha faz te yaşamanın beni ne derecede mek ıstedıgım çabuk öğrenme- ı 
_ l{arne:u şin~<li Paristediı:. Ha la kazanacağımı söyledi, ve kuv memı;ıun ettiğini tasavvur ede: ~ kabil o~duğud~r. Boksörlük) 

/,tından ·•e bılhassa Parısten vetlisiniz bir kaç aylık bir an- mezsıniz. Uzun senelerdenben içın de kabıliyet laznnını§ ha. • 
~clt memı1cm<lur. her yerde bir trenmanla sizi iyi bir boksör va ilk defa üzerimde tem\z bir el- Desenize bu benim doğduğum Çok muvaf{allıgetti bir resim : Kaleci bir ptanJonla gol• mini olugor 
.. ~.11 gibi karş•lanan eskı odun- pabilirim, dedi. İlk fırsatta bu blse, ve bllhasııa istediğim za- gündenberi mevcutmUf. İngiltere kupası galibi, bi-ıekkitler yazıyor ve diyorlar ki:/ den yüksek bir tek futbol vı 
~;•nun ter ,'.imei J:ali böy~e .mü- efendi -ki sonradan isminin ~3;11 ayaklarım~ göre potin bula Al D . rinci seri İngiıliz profesyonel "Dünyada her cihctçe hepsin dır. O da İngiliz futbolüdür. 
· -~ ma'.;lar a ıfesınde calıbı dık Leon C. olduğunu işittim- ba- biliyorum. Panse gelince sıkı manya.-. anımarka likinin en ylikaek takımı olan ,....:, ______ ...;._...;._.;., ____ -=----
l'at olacağmı düşünerek burava na bir IJ:ıeden imtihanı geçirtti. bir aıntııenmana tabi tutuldum. Mıllı maçı Arsenal harp malfilleri menfe- s K d 
~•tklini m;:masip buldu!.: Ve neticeden o kadar memnun Beni, fazla yağlı olduğumu sôy Rostakta Aılınanya - Dani- atine mütareke oyunları nami- por ve a ın 

''Bir çok kimseler bok~ı iş ve- oldu ki beni hemen kendi boks liyerek tam on üç kilo zayıflat marka arasında yapılan m\lli le ParJste icra edillen spor gü
h musiki için kabiliyetin mcv- akademisine götürmeği teklif tılar. En bliyük arzum çarpış- futbol maçını Almanya sıfıra nünde Rasin klüp dö Fransla 
~\.diyetini! istinat ederler ise- etti. Bütün masrafım ibate ve maktı. Mösyö Lcon bir ay ka- karşı altı sayile kazanmıştır. mühim bir maç yaptı. Arsenal 
J~ ben bu fikirde de~ilim. Hep •' •' • • • ''' t' '•'' ''' ''' '''' ''' •' • •'' '' '' '''' •''' '' '•''' '' '' '''' '••''' '' •' "•'' ''' '' •' futbol mevsiminin en civcivli 
~alışmak •;ı.ıyesindc fıızla bir ka M •• h• b• b k bir zamanında enform bir hal-

~~~~~~~;~a:~~:ec::b~a~~İ~~ u ım ır o s maçı de Parisi ziyaret ediyordu. Maç 

"'abiliyet~ Lü; ilk bir eher•lmi- O h ki . F bayram münasebetile renga-
h t atfetme'l ,io~ru degildiı-. Ün ya oroz Si et şampıyonu ransız renk bayraklarla süslenen 
. İyi bir b.ıksör, bir artiııt ola- • d d •• "924,, olempiyadının yapıldığı 
t~ıınek içi.11 çalışmak sP-vdasının şampıyonunu Öv U güzel Kolomb stadında oldu. 
~Yük ohna~ı şarttır. h d Binlerce kişi tribünleri işgal 
Ben ilk boks dersini 21 yaşın Son gelen Fransız spor mec- ucum an kaçmak için sıyrıl-

da aldım. O zaman bir çok kim- muaları Fransada yapılan mü- manın kabill olduğunu ve yedin etmişti. Nürenberg, Barselon, ı 
'~Ier, çok geç kaldığımı ileri him bir boks maçından hararet ci ravndda Albronun şedit, Sparta, Slavya, Hamburg, Ürü 
ltırnıüşlerdi. Bu yaşıma kadar le bahsetmektedirler. Vaki,a adeta mahvedici gibi çenesine guvayın Arsenali gibi meşhur 
~ksla uğraşmadığımın sebebi hakrkaten alaka)lı uyandıracak 1 isabet ettirdiği bir sol kroşe ile takımlarla karşılaşmış ve iıir 
ı<lrbi umumi esnasında İtalya' derecededir. orakla biçilir gibi yere yıkıldı- çok milli takımların oyununu Slntma artlultrl spor PCflndt 
~<t bulunmuş olmaklığımı ve bu Dünya horoz sıklet boks şanı ğım ve bundan evvel de diger görmüş. olan ı:'3:risliler ac.~b~ Gerek Avrupa ve gerek Ame 
'ııora o vakit kimsenin ehemmi pi·yonu Albronla Fransa şampi 

1 
ravndlarda sağ vuruşlada çok ~rs.~nalı~, İ~gılız .futbolunü rikada spora v.erllen yüksek J,ıy 

:et atfetmediğidir. Sonradan yonu Bensa arasında bir maç hırpalandığını söylemekte ve butun manasıle. temsıl edekcek met ve alfilı:anm akislerini her 
enubi Fransaya geldim, ve yapılmış ve Amerikalı zenci en W olan meşhur. bır. takı~ın ar- gun" görmekte ve i•ltmekteyiz. 

te 1 - ı. d nihayet " bu cidden benim d b b et ı • nçberlikten oduncu uga "a ar f b' galibiyet kazanmıştır. F- şısın a ne gı ı ır n ıce a a- Spor mecmuaları v.e sinema-
~llerimi kullanabileceğim her r:~sı~ spor gazeteleri maçın k_I ->=r için fena dldu. Mamafi nerede bileceklerdi. sporcular ve bü- lar bwıun yüksek bir delilidir 
'a.n'ata baş vurdum. ~ zam~n ritiğinde ayn ayrı fikirler yürü j ' İve hangi tarihte olursa olsun tün manas!l~ st?Or~u olan halk Avrupanm bir çok memleket 
~lınde beş f:ank y~~ıye tle tü otlar: Kimi Fransız şampi- dünkü hasmımla bir daha kar- arasında ık~cı bır '?era~ ta lerlnde spor en mlimtaz bir ter-
\alışırdım kı, bu benım öğle ye- Y ucuz kurtulduğundan, ki- Btnsa - Albrovn maçından şoya~; j şılaşmağa amadeyim, " demek- Sk?c. ve İngılız f.utbolile dıger: biye mefhumu olarak ilk safta 
ıııeğime bile kafi gelmezdi. y~n~b nun denildiği kadar dikkat bir sahnt tedll'. ~e~ının canlı .. bır mukayesesı görülilyor. Ve bunun içindir ki 
fta Vakıa birçok kimseler befl ~~la b[r

0 
kuvveti olmadığından ı~~.Acaba İnı::ılız .futbol tarzı mı hilkGmetler spora ~ bilhasee 

ı nkla dcıyarlar. dem vuruyorlardı. Bu gazete- St t F B h guzel ve müessır, yoksa Çek sporcuya hec tllrlU teshil!t ve 
1 :ı;-~k~t unu~a~ın .ki.~n alela !erken biri en kestirme yolu bul a ranse - Ü emyan ve Macar tarzı mı? alakayı göstermekten çekirune-
,..,t bır ınsanın ıkı mıslıyım. De- her iki boksörlin fikiderl- Nihayet gazetelerde ilanlan- mektedirler. 
'"Ck k' b · ik' · ı· emek muş, larını göı:ıclüg-ümüz gilbi Paris- .. . . ,, ı enım ı ınıs ı Y ür aat etmı'ş Bakınız V t t rbıyesi "--' d •eın • 'h · B · ne m ac · f Ik Ç ki l 2 2 b b k ld l ten on dakikada bir iıliyen şi- ucu e ....., .. n e spo 
"'' ege ı tıyac.ım. var:. enun maç hakkında Amerikaıh zenci f8DSIZ f e er e • era ere a l ar t irini 1 'b 1 ·ucut ve kuvvetımı gorcn pat- d' "M .k. .. mendiferlerle her an harekete run es nazan tı are a an 
ttıııı 'k' .. k' . . . .. b ne ıyor: açtan ı ı gun ev- Geçen hafta bugün Avrupai dediyorlar. amade otobü~ler metrolar, o-· Avrupa ve Amerika kadınları 
,_ arım ı 1 uç ışıı;ıın ışını .a- ı ü litm" u"m iddetli "'lrip h d'al rl · · k S İ ' 
'<l Yaptırmakla benı daha mli~- ve § WJ . , § .,. spor av!' ı e nı venr e~ . tat kinci kısımda Fransızlar çok tomobi11erle binlerce kişi Ko- sı>,ora erkeklerden fıazla ehem-
~Uı b' ki k 1 rdı G' oldum. Beynım uvulduyordu. Fransenın Spartayı 9 tcşrınısa- sert ve seri bir usul takip edi- Jomba oldu. Seremoniden son- mıyet atfetmektedirler. Sinema 
,,. ır mev e so uyor a . ı Jak D'k k l · · p · d ·.ğ' · f · ıınınesini bir yana bırakın ada- Menecer ı .. sona ar~ı o n ıçın anse avet ett!d,ını, a- yorlar. Galibiyeti ne bahasına ra maç başladı ve oyun bir bu- artıstlerlnden tutun en fakir al-
~kıllı bir yemek bulamıyan, lan sözümden ~o~emek ıçln kat çek takımının Rapı e karşı olursa olsun kazanmak emelin- çuk saat heyecanla takip edil- le kadınlan her nevi sporla met 
'ç bir adamın halini siz tasav- Fransız şamp~yonıle. evv.~l~e Merkezi Avrupa kupası nihai deler. dikten sonra hayret ve takdir- guldürler. Mevsimine göre de
~r edin. O zaman bana bir de mukarrer olduğu ve.ç~ile dovüş maçını oynıyacağından bu dave Sol içle orta muhacım ara- den mütevellit bir uğultu ara- rıize girmek, klirek çekmek, 
~ı!a sıkıntı veren potin mesele tüm. Ya~ız ben bilı~ım Bensa tıe icabet edemedlf":1i bunun Ü- sında bir konbinezon neticesin- sında bitti ve stadyom boşaldı. dağılara tırmanmak, ylirlimek, 

1t "ardı. Ayakkabı dünyanın he gibi hiç bir zcman ıhmal edil- ~erine Stat Fr.aı:ı'Senın bu bo§lu de sol iç seri bir eşape ile ilk go Şimdi gazeteler, tanınmış mü- hokey, futbol, J8krim, tenis, raf 
~en her tMahnda pahalıdır. Fa miyecek olan bir hasım . kar~ı- gu ~apatmak ıçın !~k maçında lü atıyor. Tribünler alkış ve ga- bi, ata binmek ve saireye fevka ı.,;..;;......~...-ı 
~t ayağıma uyacak ayakkabı- smda çok kuvvet sarfettım. On Pragın na mağlOp Bohemyan,, leyan içinde. Oyuna ayni şiddet iade rağbet etmektedirler. Fran 

~ırı fiati de yüksekti. Bir de bu- raıvnd gibi mukavemeti güç bir takımıaı çağırdı~ını yazmıştık. le devam olunuyor. Çek kalesi ve ilk devrede muhacımların sa, İngiltere, Almanyayı bir ta
blln?uğum köyde ayağıma göre dövlişe fevkalade bir enerji sar! Son gelen hav_11dıslere n~~an önünde bir kargaşalıktan do~an çok gol fırsatı kaçırdıklarını te rafa bırakın burnumuzun dibin 

1 
()tın bulunmadığından hususi file muvaffak oldum. Ben galı- Çek takımmmidk . ~~çı .. Bufalo bir vaziyet icabı hakem topu ha essüfle yazmaktadırlar. deki dünkü S~rbistanda bile ka
lırette yaptırmak mecburiyetin blnı. Eh,memnunum. stadında on bin kışı onunde ya- vaya atıyor. Bu fırsattan istifa- Yalnız Çek kalesinin, bir mii- dınların rağbı, futbol, hokey ta 
~e idim ki, buna da vaziyeti ma- F şamp' mı .

9 
Albro pılmıştır. de etmesini bilen Fransız sola- dafiin yaptıkları müteaddit ha- kımlan ve he~ spo:la alakadar 

~l'eın hiç müsait de~lldi. Kurak r;:nsız d Z~ ı e k Oyunun bidayetinde her iki çığı sıkı bir şiltle beraber Iik talardan bunların ihtiyat olduk- olan spor kluplerı ~ev_cuttur. 
ı/~alarda yalın ayak gezerdim. n~n arşısm a 

1 
nma~ın ço takım beyninde tevazün mü~a- sayısını temin ediyor. Ve maç lannı istidlal etmekte ve bu se- Ve ancak bu s~yededır kı kad~ , 

~gmurlu havalarda ise bez ve g~ç old~ğunn, 50 ~~ a~m hede ediliyormuş.Otuz dokuzun böyleGe bitiyor. ne Pragda Sparta ve Slavyadan yaşlandıkça vi!c~t f~rı:1ını, blz Avrupada kadınlar, spor, karlı da/ 
ti :Yış parçalarından imal etti- yüze sen ve tam bir sı at e ısa cu dakikada Çekler birinci ve Fransız gazeteleri Stat Fran daha iyi neticeler alan Bohem- de aleleks~r oldugu gıbı, kay?et lora korkmacıan tırmanırlar 
~trı hususi sandalları giyerdim. bet ettiğini ve l:ıu vaz,iyet kar- devrenin bitmesine bir kaç da- senin mlitesanit ve her cihetçe yan Parise acaba tam takımla memektedır. Muntıazam ve dın<;,nin tohumunu ekiyor. 
' 11ubi Fransada iki üç hafta şısmda ne kapanmanın vene dt! kika kala ikiınci gollerini kay- mükemmel bir oyun oynaılq':ını mı geldi diye sormaktadırlar. bir vücut hayatı aileye de ne~e A. ESAT 
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infisah karşısında mebuslarımız Gazi Hazretleri S. C. Fırkası niçin infisah etti 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ıet Emin Beylerle de görüş
üın. Aldığım ievaplan bildiri-

küller cümhuriyeti ve onun va- (Bat tarafı 1 inci ııahifede) (Bq tarafı 1 inci sahifede) 
zettiği rejimleri tehdit etme- Ahmet Boy Meclis reiai Kazım 0tmiş olduğunu söylemiştir. 
mek şartile matbu ve muteber Pataya ııülerek meb'ua arkadat İzmir aeyahatı nasıl olmuş? 
olabilir. S. fırka bu esasatı tak- larından tikiyet etti: D ' · f Feth' B · onım: ıger tara tan ı e y ın 

Ali Bey (Afyon} viye maksadile teşekkül ettiği - Bunlardan daha ilicenaba İzmir seyahatini içlerinden bir 
_Cumartesi günü Meclis halde tatbikatta ist ical yüzün- ne hareket bekliyordum. Dedi. tanesi şöyle anlatmıştır: 

ürsüsünde serdettiğim müta- den makus neticelere cereyan Beni hırpalıyorlar. Halbuki biz- _ İzmirde tezahürat olaca
ea ve beyanatım memleketini verecek hadisat ile karşılaştığı ler bu ıırada fazla hassasız u- ğıru, hiç bir zaman aklımızdan 
evenler için bu bapta bir fikir için kendi kendisini feshetmiş- fak feylerden müteessir oluyo- geçirmiyorduk. Hatta bize: 

d . tir. Ben bunun ıslahını daha fa- ruz. • - Gitmeyin, hakaret g<ir'!-
ermeğe kafidir zanne errm. 
r'Iuhalif bir fırkanın olması ili- ydalı addederdim. Haydar Rü,tü Bep ilive et- ceksiniz ! diyenler oldu ve bu 
umu hakkında saratatan kana· Münir B. (Erzurum) : ti: söz Fethi Beye muhtelif ma-

- Hariçte iktisap eyledifi ıe- - Pa•am, onlar bize çok yap kamlardan tekrar edildi. 
tlerimi Eöyledim. Fakat henüz ' E B F k kil itibarile bu netice pek mu- tı. Biz de yapacag" ız. Mehmut sat eyle ~ ır a 
erbiyeyi siyasiyesi kafi derece- vafıktır." · · Z" h .. Be d b 'dd' Ağaoğlu Ahmet Bey cevap müfettışı u tu y e u ı ı 

imzalamıın taklit edilmit oldu
ğunu söylemiştir. 

Yanda şube açanlar da 
olmuş 

S. C. fırkasının son açılan 
şubesi Vandadır. Halbuki fırka 
erkanı teşkilatlarını Şarka ka
dar tevsi etmemek kararını ev
velce vermiş olduklarından Van 
şubesini fırka idare hey'eti ta
nımamış ve fırkanın feshe karat 
vermeden iki gün evvel keyfiet
ten Van şubesini ve Van valisi
ni haberdar etmiştir. 

Fethi B.in feshe dair le inkişaf etmemiş olan memle- Rasih B. (Antalya) : verdi: ada bulunmm}lar. İşte biz böyle 
.etimiz halkı arasında verilocek _Bu haraketlerini gayri ta- _ Daha yapmamı• n kald bir ihti~ali göze alarak İzmire beyannamesi 
ılan fırka fikir ve hislerinin çok ki? ' e 

1 
gittik. Istanbulda bize söyl~- ANKARA, 17 (Telefonla)-

ıazik bir m~Eele olduğu, ona R 't G 1. B d' ., yenler derhal aklımıza geldı. Gümüşhane meb'usu Fethi B.in 1 
:öre bu vazifeyi deruhte etmiş eşı a ıp •ne ıyor: Her hangi müşkil bir vaziyette d" bild' d· - · 'b' d" k d 1 
ılanlara bu hususta ne dereceye Trenin hareketinden eve! Ga ·ı _, hal un ır ıgım gı 1 une 0 ar 

F ransada tayyarecilik öğrenecek gençle:r 

· H 1 · f k ed A kalmak zannı e "er vapur- lideri bulunduğu Serbest fHka-:adar kabiliyet gösterdikleri az zı azret erıne re a at en y d k - k d'k . . Fra11saya tahsil tçm gıaen altı tayyare makinislimiz d , . . an çı mamaga arar ver 1 • nın feshı hakkında taşra teşkı-
aman zarfındaki hadiselerle ın meb usu Reşıt Galıp Beyle Fakat az zamanda vaziyeti öğ- ıAt .. de d'" · b Yeşilköydeki tayyan: maki- "ehrimizden hareket etmis.· ler· " .. .. s L-- f k d ,_ a ma gon r ıgı ı eyanname ,.. 
ahir olmuştur. Binaenaleyh bö ııoruştum: er.,.,,,t ır a a ÇOK rendik. Sandalların, dükkanla- d . nist mektebinin bu seneki me- dir . 
rle programr ve tertipleri fikir- kın bir müddet kaldıktan ıon- nn donanmış olması rıhtımın şu,~.'. "k G · · M K ı zunlanndan tahsil için Avrupa- Bu münasebetle resimlerini kil b' b' 1 k · . uyu azımız . ema 
leıı ziyade hisse istinat ettiril- ra ~e en . 1~ me us 0 ma . ıtı- kalabalığı bu zannımızı ber ta- Hz. nin teşvik ve tasvibile Ser- ya gönderilmesi mukarrer bulu yukarıya koyduğumuz bu gen~ 
ni olan bir flrkamn memleke- barile kendt1ınd~n fırkanın ınfi- raf etti. Bu sefer de hayrete best Cilmhuriyet fırkasını tesis nan altı efendi Parise gitmek !erin vatanlarına kıymetli bilgi· 
in terakki ve inkişafı hususun- sahı hakkın~a~ı mü~_alaatmı düştük,, etmiştim. Kanaatimce bu teşvik ii zere Marsilyaya müteveccihen \erl e dönmelerini d i1 eriz . 
laki faydası meşkuk bir hale ~ordumı_ evela hır fey soylemek Baş vurdukları çareler• ve tasvip tabiatile teşkil edece- , ~~~~=~=~~~~~İııi!ı~~!!!!!~~==~~~ı;;';~ 
:f'ldi·.,ini ve belki sahsl vatan- ıatemedı. lararım kaqı11nda kı- Serbest fırkanın infisahı etra ğim fırkanın Gazi Hazretlerine fARIN' AK~AM 
ıerver\iklerinden emin oldu- He& dedi ki: fında yapılan tahlillere göre kar§il siyasi mücadeleye o-irmek 
tum bu zevatın bu nazik nok- - Bence benim ilk zamanlar Serbest Cümhuriyet fırkası mü ihtimalini bertaraf ediyo~du. 
ayı takdir etmiş olacakları ih- infisah karşı •ın"a şa)ını diklı:at dairi görütümü ve kanaatimi te teaddit defalar vaziyeti takviye Esasen bu karar haricinde 
imaline göre böyle bir fesih flkirlerinl ıöyieyen yit etmittir. Şu dakikada muzır için çareler aramıştır. Bu ça~e: siyasi bir teşekküle vücut ver- !\levs ı min en i:>üyük ala milsamereıl 
:ararım zaruri addederim. Ali ' Afyon' Bty olmut olan hadiaeler üzerinde lerin cümlesi Büyük Gazıyı mek mes'uliyetini almayı hatı- o p E R A d 

Cemil Bey (Tekirdait): bii buluyorum. Gayri tabiiliği fazla bir teY söylemek iıtemem. Halk fırkasından ayınnağı iste rıma getirmemiştim. a 
- Çok iyi bir maksatla teş- de verdikleri beyannamedeki es Gam Hz. ne refakat mek olmuştur. Aziz reisi hid- Halbuki tahakkuk eden şek-

til edilen bu fırka maksadı da- babi mucibeden çıkardım. (Ga- eden zevat detlendirmeğe kadar varan bu le göre fırkamızın atiyeıı Gazi R • o R • T A 
ll·ıı·nde çalısamarnıştır. Fena · H il · • h d k G zı· H eti · t'd k' ıteklifleri menfaati neticeler a- Hz. le siyasi sahada karşı kar- 1 1 zı z. e sıyası sa a a arşı a azr erme a ı e ı ze- b' fk' . . · . · 
•aziyete dÜ§Ünce infisah kara- Jtarşrya vaziyette) fıkrası na- Yat refakat etmektedir. lhın~a ~U ayın baş~~da c·~r ~ ~~ b§~ra g~~mef va::;etınd~n •. n!~-
ını vermek mecburiyetini hiıı- zan dikkatımı celbetti. Gazinin Seryaver Rusuhi Kalemi a ınbl ekorftaya .. a1 .. anı umku 

1 1 ecegkı lan akşı. ış~ırb._ u vakzkı~. 
h Üdü

. .. H ' R' yet o u ormu u on arı <;o se yette a aca sıyası ır teşe u ş 
etmiştir." C. H. fırkası müessis ve Reisi ma suı m ru aıan ıza . d' . . 1.. d' .. F ka .. 1 imdiye kadar görilien sesli söziıl n farkılı filml erin en 

O d H d. B . . d gtl . B 1 y B 1 K 1 mi vın ırmıştır. un mevcu ıyetını ır mues-
sman za e am ı .: umumıaı ol uğunu ya Fethi ey er. aver ey er, a e Nihayet infiaap karı sisi sıfatile muhafaza ve idame muhte~emi JQ30 • Si mev.ımın fıhueri 

- Bu bir manevradır. Ve B. bugün.ani~~§· H~~ bu_PrO mahımtan Lutfi ve Suat Bey- Halk fırkasının böyle bir tek yi muhal buluyorum. BEBE JOHN DO 
:endilerini mazur. mazlum mev pag~da ~~e surukledi: ~rmdı de Jer,M.uhafız kıtaatı kıım~danı lifi kabul etmemesi kısa bir za- Bu sebeple Serbest Cümhu-

!~~:~~~~~~:~:~ ··~f!f~'.<;1:!rr~.,." ~r~:.;ı:~ı?. r.~~Jr:~~~~~~~:~~ ::~t~:;~=;1;~~::., OlNı.EL~ BOLES ALYARlDO 
- Demokrasi ve cümhuriyet Reısıc~hur Hz. _n~n H. ~ırka- • Sıhhıye Müateıan Hüaamet- rin ekserisini~ fıkirler~ ı~fısah tıma~ eden v~ benı~le .tesrıkı l ll 

e muhtelif fırkaların mevcudi- sının nızamnamesı ıle teyıt et- tin Bey, Veklletlere mensup noktasında ittıfak etmıştır. mesaı eden cumhurıyetçı arka- • 
•eti pek tabiidir. Fakat bu fır- tiği ve fırkamızın baniıi olduk- beş mtlfettif. Hayatı siyaaiyeden daşlarıma derin minnattarlığı- y } • • • }d 
:alarm esas gayesi ve sebebi lannı ve icap ederse fırkanın Bundan mada Kütahya meb- çekilmek istemişler mı arzederim." . . l er enillZl eve en 
iimhuriyeti tahkim olmalıdır. başına bizzat geçebileceklerini usu Recep, Kılınç Mi, Salih B., B it gündür Yenişehirde S. C. fırkası lıd erı y y U N U z 
oJe çare ki hadisat ve vak'ayi S. bildikleri için teşkil ettikleri S. Cavat Abbas, Reşit Galip Falih Fetl~l :e;in evind~ devam e- _ _ A. FETH! -
ırkanın buna muvaffak olama- f~kanın _bu memlekette artık ~ Rıfkı, Recep ~t6;' eBylerle aa den içtimalarda hep bu tasav- Agaoglu Ahmet Beyın •••• + •••••••••• •MM••MM••• 
lığını gösterdi. Bunu g&dUkle- görmek ımkanı kalmadığını gö bık Tahran elçımız Memduh vurun tahakkuku için rareler a- beyanatı i 
· · · di k' k dil ri f ...1..-ı cı k 1 bul L" · k " En mubteşım ve en mükommel ıöslü ve şarkılı fllm-
1 ıçın r ı en e Iıaa an- rerek çekilmişlerdir. ~~~ .~t, atan . ıman tır eti ranmıştı. Hatta bu meyanda ANKARA, 17 (Telefonla)-
ıın infisahına karar verdiler. Nafi B. (Antalya) : mudürti Hamdı, Halk fırkaıı meb'usluktan istifa suretile ha- Ağaoğlu Ahmet B. Serbest fır- Temııncn renkli, 32 dekoru, 500 muganni 100 kltilik bir orkestranın 
{oksa dedigı"'m gayeyı· esas itti- S f k f ı· b b kAt"b' zz· A dol A. b" b" .. k d b işıirakile çevrilen ilk opırı fllmL-- · ır anın aa ıyete aşla at 1 1 ıya, na u ıan yatı siyasiyeden u_s utun çe- kanın feshi hak m a şu eya- \ev York't• ~lctro . Politen opıra tiyıtro11mda methar D&NtS KING 
ıaz edecek fırka • ı faydalı olur. dığı günden itibaren iki güne ••.bat muhar~ri Kemalettin Ka kilmek arzusunu izhar edenler natta bulunmuştur: •1> •e bilyıik yıldız JEAN~l~'llE MAC DONALD mahndan 
Ağa ojtlu Ahmet B. (Kara): varıncaya kadar halkın z!lıniye mı ;8ey~er, aınema ve foto mu- olmuştur. "- Feshe karar verildi, Gazi ~· oynanmış ve tıgınnl edllmlf 
- Bizim üç aylık faaliyeti- tini hiç bir ~yden gayri varit lıabırlen. Onun içindir ki, hu son gün- Hz_. ne .a:ze~ild!· Nasıl teliik~i > S E R S E R f K 1 R A L 

niz H . fırkası ve hükfunetine propaganda ıle bugünkü beyan Nuri Bey İştirak edemedi ler zarfında S. C. fırkasının ge- ettıklennı bılmıyorum. Feshın ., . . . .. . . 
:usurlarmı düzeltmek için bir ~am~ arasında gayri kabili te- Kütahya meb'usu Nuri Bey çirdığı buhran, fırka erkanını esbabını iki kelime ile. ifade e- ,1 9 Mfıi mıEdır. LOnEümKilıdck! puEartt1LI aHqamAındanM IRdbaAren 
ntibah verdi ise ve onları hara- lıf hır tezat mevcuttur. Bu be- fırkaamm feshinden dolayı se- çok yormuş ve sinirli yapmıştır. demem. Bu, meınleketın mukad • ve 
:ete getirdi ise bundan memle- yanname ile F~thi B. riüekası yahate ittir ak etmemiştir. Bazılarının vaziyet tavazzuh e- deratile a!aka?ardır. .. B~~a .. ~~~- ••• • 'inemalarında birden iraes\ne başlanacaktır •••• 
:et namına iftihar duyarız. Bu ~rafından vaki ~l.an ve halkı Ankara 17 (A.A.) _ Reisi. dinceye kadar oyukusuz ve isti- mız arasm~akı te~anut~uzlu~un ••• - ••••••• Önümüzdeki hafta·········· 
ntibahın devamını temenni e- ığfal ve ihlal edıcı propaganda- cümhur hazretleri b ak• rahatli geceler geçirdiklerini sebep oldue u şayıl <ır ı hıç dogru 

1 
• . . 

lerim. lan inkftn gayri kabil bir suret- • u ,am s.a söyliyenler vardır. . . değildir. " ·ı .\1 .\ J K sıncmasında ırae ~ln• Hakiki bir bülbUI olen 
Nafi Atuf B. (Erzurum): te sabittir. S. fırkanın kendi at 21 .de hus.usı trenle Kaysen- Buhran ve ııınır Yeni b ir fırka teşkil etmemiz • h•,lanacak nlan ve gayet kuvv oıli Meflıur ıeaor 

. . ye müteveccıhen harelııet buyur d ' · _. ,. . • \'e i htiraslı sahnelerle mal~ mıi ER 
- Programı ve teşkil!tı iti- kendlsını feshetmesi halkın na- mutlardır Dahllı' y kil. ş··k Diger taraftan öğren ı~ıınc mevzuu bahs degılcıır. H all, fı;- ,, . . 

1
.. k 

1 
ALFRED PICCAV 

. l ld drğ bl . · ye c ı u - l · h t l . . <l " pcK mu\ ı... ın m cl soı u ve şar ı ı M A J ı K ln d lr · 
ıarlle esasen gayri tabıt olan sı a atıl ma güzel r delıl- rü Kaya Beyle Kütahya meb'u- göre Gazi Hazret ~n ~ey~ a e- ka~~n.a av~et e.tıııe~ ıııy~tm. e ~ ŞEHVET KADINI s emuın • ae•ıne 
ıu fırka için bu akibeti tabit bul dlr. • Rece Boz k b' S l'h ri esnasında Beledıye ın~ıhabatı degılım. ıYl:eclıstek ı vazıyetıın , , . . . . bı~lınacılı: olan • 
lu u p, 0 me uau 8 1 

' nda cereyan etmış olan müstakil nieb'us vaziyeti ola- ~ lı.mı , -eh~ar ve dı l be r \I ldız RICHARD WAGNER"ln 
m · ı _J Bolu meb"1ıu Cevat Abbas ve zamanı • . .. . . . . . ~ M y R N A O y 
Ferit Celil B. (Bursa}: PolltJle F lilı R fk G · t eb' vekayi ve hadısat uzerıne de caktır.Fethı Bevm harıcıye mes . . L . .. tahuerl 

- S. fırkanın yaşayabilmek Kaılıınç Aı li 1 'sinazopıanmeebp' m Rusu . tetkikata bulunurken bilhassa !eğine avc1et edeceği şayiasını : tara fın"-~ ıernsıl cdıledcektır: Mub- ~- L O H E N O R 1 N 
b'li · N • B • k •ı• ' uıu e.. ... ·· 1 d F th' B · d - B · ıne::.~ ı lenın tJgannt c ectğı '' -

;a ı yetıni göstermekten uzak urı eyın atı 1 cep Zühtü Aydın m b' R _ kalacagı gun er e e 1 
. eyı ogru bulmuyorum. enını ma , . . k b d h k ·t filminde tatlı ve muhrılı: aeıl ile 

ld " b' lk' b' • . ' e uıu e d d k ve bazı LSler IA .. F th' B d 'etengı1. ~or 1 tır• • er e, n ı ugunu ır ay evve ı ır ya- k 1 k •• ııt Galıp Afyon Karahiaar me- oraya avet e ~ce . ':'.matı~a _gore e ı ey e _te~ ' ağ1.11d:ı doi <~ac•ktır. din leyenlerl gafytdeccktlr. 
ımda zikretmiştim. F ethi B. ya a anma uzre b' R'.' E f b k T h hakkında teshısler konurken rıı vazıfe:ıne devam edecektı r. ' •••••••••••••• 

d. . usu uşen şre, sa ı a - l'd n'ni hakikat H • • '- - d · • ? 
;en ısine tevdi edilen sermaye- Musul sabık meb'usu Nuri ran elrisi Memduh Şevket S h- mefsuh fırkanın ı e a ıı::-ısıne n ayret c ersınız . 
· b' k d"k .. O "' • ı 1 k k bulunduracak- ş· d' k d h l'f f k · b ı· k .. ' 'h kt F k f h d ' l dı '1 revaçsız ı azana o tu. Beyin kati li Arnavut kasap Ha- hiye müsteşarı Hüaamettin Be- e arşı arşıya ım ıye . a ."r mu a ı ı r a- g ı u ı rasına şoy;e nı aye t ,·e I yo u. ır a es e ı mc5eV 

:endi sini anı, mayanlardan kııv cı E min henüz yakalanmamış- ylerle eVkiletle d b' il- tır. nın urganı ıddıasmda bıılıına n riyor : "Serbest Fırka teşkilatı- esasen biz istifa edecektik. 
·et 11lmak istedi. Hesapsız bir ur. Maamafih zabıta katilin Üı- feui, Gazi Haz:et~:ril:c;;-irIÜ:te Adanada uydurma bhir sa~ah gazebtesi dünkuf· ;ıibi~- nm lağ vedi l eceği .. h~ldnnda •; ı- Beyanname daha 
:alabalığın içine <lüsüp kaybol· ·r ah k f · b k d' . . imzalar asmııa <>ene ermutat etı ır kar·\::m ve bazı hukumet gazete . 
1 B . • k . • .. tt ag mı C§ etmış bulunmak- seya at etme te ırler. Reısı- d' . i t' b 1 le.-ı·nu· 1 su" tunlarıııdcı" yer bulan il aelmedı u. u sıyası usur eeennı <>- t d' K ti!' k 1 b" .. h H 1 . l d Diger taraftan bele ıye ınti- -~ ırmarcı ar. & 

.. .. !" - hkA . E a ır . a ın ya a anması ır cum ur azret erı staayon a haber tamamen uydurmadır. , Maamafih Fethi Beyin fırka 
nursuz uge ma ·um ettı. sa- gtin meselesidir. B. M. Meclisi Reisi Kasım, Baş habatı hakkında Adaııada hü'.<.u Bir r,ün ev~! ~aşta "Milliyıı;_t., d 1 
en bu hercümerce inkilap mti- -~ - vekil ismet Büyük Erkanı Har- meten gelen sekiz bin istidaiı olmak uze~e. ıstıhbara t teşkı~ z, tı Bunu en kuvvetli nıcnba ana - nın infisahına dair olan beyan· 
ehammil değildi. Orta Asyada Arap biye Reiai Fevzi Paşalar Haze- mahiyeti meydana çLkmışUr. ve 6azetccılık tara fı kuvvet !ı o- d ı,rm temi.ıata atfen bildirivo- namesi dün akş_a:n geç vakt~ ka 

A · B (E ) fü h il y kili , 4 hll' kAI · b · 1 d lan gazete ler Millet Meclisi ko rum.,, 1 dar İstanbul Vılayet ocagın~ zız ey rzurum : .. tu atı ratr e e er, meb uaıar ve er Da ıye ve a etı u ımza ar an ·a . 1 d A k " k Bütün bu satırları en kürük gelmemicti Dün frrkanın vilii-
- Pek tabii gördilm. k&n "lk' k rl aletayin yüz elli tanesini Adana rı o~ arın a v,. n aranın yu . . . : . ı ~ · . 
Sami Bey (Ankara) : Türkiyat enstitüsu ahiren dı mu ı~e v~ a~ e ye tara· valisine bildirerek bu namda sek mahaiilinde Serbest Cüm- bır kıymet bıle . verdıgı - ı yet ocağı ~u manzarayı arzedı-

ö meşhur İngiliz müverrihi Mı's- fın an te,yı edılmıtlerdlr. - h huriyet Fırkasının taşra te~kila miz için. n. ak_ letmedık_ · . A.n-. •. yordu: 
- lmüşler . hakkında slSz kimseler olur olmadıgının ta - · l b Ik b k 

ter Gifin "Orta Asyada Arap Dahı·ıı·ye Vekı")ı·n1•0 G 1 b tının ilgasından bahsec\ildiaini cak~ ka;ı erımıze . e 1 •• 
1.~ 1

• 11 Kalmiş apartrmanırun büyük öylemek Türklük şıan de~ll- kikini istemiştir. e en ceva a " ı ı k h 1 t er rır .. mı · · " fütuhatı" namındaki eserini Ji- d ı kaydettiler. Netekim bir gün sa.nıyc 1 0~ va n g ; 1
. " . . - 1 salonunun ortasındakı yeşıl ma 

lir. ııanımıza tercüme ederek neşret tamimi göre bu yüz elli isim en a tmr- sonra, yalnız taşra tc1kilatının ı d~?e kapıldık ta onun ıçm. Çun i sanın etrafında fırkanın merke· 
• Ali B. (Rize} : miştir. Dahiliye vekili Şükrü Kaya sı tamamen mütehayyildir. Va- deği l, bütün te~ kilfıtın kendi ku, _?u ga~etede bu sa~rı~:ı~ , zi umumi bür06U şefi Asım Be 

- Üç aylık çocuğu doğma- ispanyada Türk sermsı" Bey dün gece bütün vilayetlere riye kalan doksan isimde de kendisini feshettiği gqrülcli; \'e ç;~tıg ~ sanıycde ~~n hır suru yle Son posta, Latürki liberal, 
lan öldürdüler. 6. köylere kadar ilftn ve tamim e- yalnız bir tanesi imzasını kabul bu haber de verildi. laubalı sıfat verdıgı gazeteler- Yarın muharrirleri ve fırka er· 

Yakup Kadri B. (Mardin) : İspanyada 1930 senesi mar- dilmek kaydile şu tamimi gön- etmiştir. Bu bir muhtardir. Di- Fakat bu ,,·azete dün sabalı!; i d:! "Teşkilatın tamamının fes- kanından birkaç zat oturmuşlaı 
-Umumi fikir şudur ki Fet- tında Türk ticaret eşyasını teş- dermiştir: ger seksen dokuzu ise mazbata- nüshasıı~da ilk haberimi7i tek- hedildiği,, .haberi ne~rolun!1yor- dı. 

1i B. bu haraketi ile umumi bir hlr maksadile bir sergi açılacak ı _ Reisicümhur Huretleri dan haberleri olmadıklarını ve zip ediyor ve üstelik ağır bir li- tu. : : .;ecı .;ezat ve ne fecı gaf- 1 Fı:kadan alacağı olan bir zat 
ıilmayiş yapiyor. tr. !"Fakat bu sergi o vakit açıl memleket dahı'lı'nde bı·r tetkik d , san da kullanarak bakınız nedi et . egı mı.· . . . ı gelmış ve: leri nokta hic bir yer e resmı B t t hb m bu Al 

Salahattin B. (Kocaeli} : mıyarak 1931 senesi martına seyahati yapmak arzusu ile An veya hususi · merasim ve her yor: "Bir takım haris emellere ı r ga~e enın_ ıs 1 arın 1 - Fırkanın parası yok. a· 
- Yrrtıcı kuşun ömrü az o- bırakılmıştır. karadanl 7 Teşrinisani 1930 ak- . . .. sahip kimseleı· tarafından Ser- kada~ z.aıf ol?uguna mı. ~ıa:yret cağınızı veremiyeceğiz cevabıııı 

. Se~g~ için Ticaret odasında şaını hareket buyuracaklardır. hangı hır tezahurat yapılmam~- best Cümhuriyet Fırkası ıeıre- edersınız? .. bızzat kendı ıstınat alarak dönmüştür. ur. 
Mehmet Emin B. 

:Cara hisar) : 
(Şarki 

- Daha bu sabah geldim. 
!<arardan memnun değilim. Va 
tiyeti daha tahlil edemedim. 

Süreyya B. (Tokat) : 
- Gayet musip... Zaten bu 

1eticeyi bekliyorduk. 
Halis Bey (Kan) : 

- Pek tabii .... böyle olmak 
hımdı. 

Hayrettin B. (Balikesir) : 
- Demokrasinin inkişafı i

;ln müteaddit siyasi fJrkalara 
lüzum vardı. Ancak bu tcsek-

~statı.st~Ie: ve bazı ma)(\mat Seyahat buyuracakları mınta- lıdır. Reisicümhur Ha~retlerı- lenmek istenmistir ve istenili- 1 ettiği fırka tarafı~da'?- ~tlatıldı- : Serbest fırkanın infisahı hak-
_ıstenilmıştır. kalar mu"mkün oldu~u kadar ge n!n seyahatleri esnasın a tet- yor. Kör zihniy~tli ve müs tebit gına ;rtı . ~ayret e ersınız , ;ı~y;, 1 kında liderleri Fethi Beyin be-

l 
. . . ı; . kık buyuracakları v~tan a~sa- kafalar muntazam bir sekilde hangı bırıı;ıe hayret eders!nız .. yannamesi dün Üsküdar ocaoı· 

Cuma rt< si akşamındanheri 1 nış hır saha olacaktı. iş ve va- mında umumi ve tabıı heyetı ol- d - b · lı · 1 lstanbul da memnunıyet 1 ı · t' 'f .. 1• h A _ . . . .. 1 ogan u yem ve can mP.nı e- na ge mış ır. 
G L O R ' A SL cınasının zı c ~u.a. a~ası nkaraya .. av-ı dugu gıbı bır da~a gorme' esas ket teşekkülünün önüne engel- Serbest Cümhuriyet fırka· ı- Bunun üzerine oradaki aza 

geniş ve zarif •alonu 1 detl_erını ıstıl~arı:' ~de.rse mute- n:ıaksatları ol.?ugu.n?an me~~: ler çıkarmak gafletinde bt•lıınu' nın infisahi İstanbul muhitinde ne yapacaklarını şasırmışlar ve 
llF.NRY R.\TAILLE'ın bakı seyehatı ıkıncı d~vreye sım, v~ tez~~urat _u;ın de tabu yorlar,, Asıl gaflet çukurunun ;memnuniyetle karşılanmııtır vedalaşarak ayrılmışlardır. 

A ş K (,' O c U ('; U bırakmalar'. ~ulıtem.eldır. ~z. hey etın degışmesıne ı:nahal ver içine düştüğünden gafil kalan . Şayanı hayret olan cihet bu in- Şehrimize tebligat 
!•imli şaheserini görmeğc koşan zamanda az~mı mesa_ı netayıcı memekl~ .berabe~ va~ıt ~yhet- gazete gene bu havadisi veren fi sahi mefsuh fırka mensupları- a ıldı 
ıinema merıkhlarilc dolup boşal - elde etmek uzere takip buyur- memek ıçın bu cıhetı kat ıyetle bizlere n da memnuniyetle karşıla- .. Y P . 1 . 

d ki m1 d ·ı k d ı · 1 di ' nı .. f · f Dun gece geç vakıt S fır c<t maktadır. Filmi toaı•il edenler u an progra arını ta ı e ay e ey emış er r. Mideciler mış olmalarıdır. ,;tun esılı ır- . . . _. · k. 
aruındı : mecbur olmamak için seyahat- 2 - Bu tamimin mahalli Fesatçıla;, ka ·nahiye ocak müe5sisler= r dtn sının .ınfı6:lt et~g~ ha~kı~ıda ı 

Jı·: \ ' A. ·cELO, F.M\1' L'ı '\ . . !erinin tadilini istihtaf eden her matbuata ve köylere kadar ila- 1sti6marcrlar, 1 biri demiştir ki: Dahılıyenı ta_mı~ı şehnmı7: n:'n 
.f .\CQl ·g C' A T~:l..\l'\'. gi!ıi birincı hangi bir talebin dermeyan edil nmı rica ederim. Menfaatçiler... j - İçmize her çeşit malı!Cık kam~tı re~mıyesın\! gelını~t~ · 
•ın ı ı büviık anatkı!r'" vardır. memesini umumdan rica ediyor Dahiliye Vekili Gibi bir takım vasıflar vere- kamımıstı. Esasen fesihten Fethı Beyın bey<' .ııamccı o 
••••••••••••ııl 1 !ar. Bilhassa ehemmiyet verdik S. KAYA rel< mahrecini Ankara ırösterdi 

1 
lmşka temizlenmek ihtinıali mefsuh fırkasına hi dintın=~t r. 
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ıı 

Bilmecemiz 

blımecenılzln halledilmif 
şekil 

ı,ug iiıılıii lllnıecemlz 

Soldıı.n sağa ve yukardan a9ağı: 
1 - Melaike (5). Havada ge

zen (5). 
2 - Nazlı tavur (3). İsyan e

den (3) Dört taraf su (3) 
3 - Nota (2). Kaza (5). Bey-

gir (2). 
4 - Orta (3) 
5 - Siyan (1). Şiir yazan (4). 
6 - Üzüm şurubu ('~). Ardın-

dan giden (4). 
7 - Eğri kule ( 4). Bir erkek 

ismi (4). 
8 - Neş'eli (3). 
9 - Nota (2). Bir nevi kurna~ 

(5). Beygir (2). 
10 - Hücre (3) . Bir adet (:t). 

Bayaö,;ı (3). 
11 - Hamam ustası (5). 

Güzel (5). 

[İ~t:~~b~;İ_b_e_J_e_d_iy_es_i_ 
ilanları 

·-----·--~--..... 
Eminönü Kaymakamlığından: 

;;ı hı p~iz olarak bulunup daireye 

trsl im edilen bir reis koyunun 
ba r? por hasta hulunduğu cihetle 

'ahiiıinin müracaat etmediği 

takdirde çarşamba günli At pa

zarında bilmuı:ayede satılacağı 

ilan olunur. 

* * • 
lkyo~lu belediye şubesinden: 

·ahipsiz bir keçi bulunmuştur. 

Sekiz glın içinde müracaat edil

ma.sc satılacaktır. 

THEO REPPEN 
vapur accntalığı 

Elv<> m J;rr .. mmızda bulunan 
· l\'" n ı ç bandralı 

BAYARD 
vap tırn httmulesini lıoşaltuktan 

sonra Bulprbtan ve Romaııia 
limanlanna hareket edecektir 

Fazla tafsi'ı\t için Galar3\\a 
e~ki Lloyd ! !anında Thto Rep

P<n vapur aı:cntal•ğına müra
cııat. Tel. il O. 2274 

1 l JUı,E Ll:VAl\T LL'\IYE 
1 i.ı mlınrı;-. Br,,m, AnYarı, 
ı ı~ı f ııl Ye ll:ıhri Sirah ara. 

!U cia arnneı vo :ndet munta 
ı~m rotası: Uamlıuri,Brem, 
~!etin, Anvers va Rolarriaın 
can limanımıza mııvaulatı 
! ekitııen ,·ıırur:ar ; 
Oderlnnd ., 21 ,, • doğru 

tetin " ~2 ,, ., ., 
Moxko vapuru 2:ltt~rinisanlytdoğru 

liurgu. Vemı . Kösttncc, Kalas 
\c lbnll ı ç1n limanımızdan 

lıırektt edecek vapurlar: 
ı;tttin npuru 22·24 toşrinlunide 
lahıoilde 

1 hmburıı. Brem, Anvers, Roıerdam 
Ve O:ınçlg için yakında limanımız· 

dnn hnr<ket edecek vapurlar: 
Voıos vapuru limanımızd• 
l>erindie \'R[>uru 19-20 ıeşrinisanl
d talımllde 

Üderland vapuru2l·23 teşrinisani
de tahmllde 

Yakında Hodos, Anvers, No
terdam ,.. 1 Iamburr; limanları 

•Çın ~ sreket edecek vapurlar. 
\ olos vapuru 19-l!ll teşrlnsani
de tahmi ld 

1 .ız i ı ı,ı f:-1 .ı t ;çin f:alata1ı 
Ü'\;ıkımy;ın i laıııı:d ı J.:a:ıı 

1 

t ııı..: İ~ıııe ınıın.·aat ~ ıı Ol ııt 

1.- ım J ,.,~ .. ,Ytıı r) ! ! - :7 ~ fi 
~ 

• 
Te<lsrik etmek için kar ı ağma-

sını heklcmoyıni7.. şimdiden he
men lkyoğlu"ndıı, btiklll cad· 

desinde No. ası de 

EPREM 
Mağazasına gidiniz. 
Orada rekabet kabul 

almaz flatla 
muhtelif cinste 

Güzel kürkler 

Mtrkez acenta: Galatı lcüprü 
Başında; Beyoğlu 2362 Sube 
•cente&l; Sirkeci'dc Mühürdar 
zade hanı alıınd•. Telefon lst 
2740 

Trabzon birinci 
postası 

(Mahmuışeyketpaşa) vapuru 

l 8 teşrinisani Salı akşamı 

Galata rıhtı!"Oınclan kalkarak 

Zonguldak, ine bolu, Sinop. Sam

sun, Girrsun, Trabzon, Rize"ye 

gidecek ve dönii,te Sürmene, 

Trabwn. Tirebolu, Giresun , 

Ordu, OııF. S•ınsun, Sinop, 

lncbolu, Zonl(Ulda~a uğrara
ralı: gelecektir. 

Ay,Talık sür' at 
postası 

(Menin) vapuru 18 te~rinisani 

salı J 7 ele Sirkeci rıhtımında~ 

kalkarak Gelibolu Çanakkale 

Küçiikkuyu, Edremit, Burhani

ye, Ayva\ığ'a gldece'< ve dö· 

nüşte mezkOr iskelelerle bir

likte Altınoluğ'a utrayarak 
gelecektir. 

Azimettc Gelibolu için ylik 
alınmaz. 

Trabzon İkinci 
postası 

( REŞITPAŞA) npuru 20 

teşrinisani perşembe akşamı 

Galata nhtımından kalkarak 

İnebolu, Samsun, Ünye, ~'atsa, 

Ordu, Giresun, Trabzon, Riıe 

Hopa' ya gidecek ve dönüşte 

pazar bkclcsile Rize, Of, 

Trabzon, Polathane, Giresun, 

Ordu, fatsa, Samsıin, lnebo· 
lu'ya uğrayarak gelecektir. 

Mersin postası 
(A'JAFARTA) vapuru 21 te~
rınısaııi cuma 1 O da Galata 
rıhtımından kalkarak Ça . 
nakkale, lzmir, Küllük, Bod

rum, Rados, Fethiye, Finike, 

Antalya, Alalye"ye uğrayarak 

Mersin'e gidecek ve dönlişte 

ııym iskelelerle beraber Taşucu 

Anamor, Ku~adası"na u.ıı;raya
caktır. 

Aııdifli Kalkan yolcu ve 

yükü gidi~ ve &elişte Fethi

ye'de aktarma suretile alınıp 
vcrilır. 

Tra~zon batt 
ta~ve oeatları 

Trabzon hattına sefer ya

pan vapurların kahve ocak

ları bir sene nıuddetle ve 

beher seferi 7 5 lira flyatle 

talibi uhtesindedlr. Bu fiat 

az görüldüğünden daha fazla

. ına kiralamak İsteyenlerin 

2000 lira depozitolarile kat'i 

ihak günü olan 20. 2. ci teş
rin 930 tarihinde Jevaııın 

müdt.irlu~tine gdmeleri. -

1 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz poata::n 

S npuru 19 amsun ıcşrını.anı 

ÇARŞAMBA 
günü akıamı 18 de Sirkeci rıhtı· 

mından har<ketlc ( Zonguldak, 
lncholu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trubzon, Sürmene ve Rize iske· 
l t·lı'rine azimet ve avdet ede· 
cektir. 

TafsiUt i<;in Sirkecide Yelhnei 
hanında k:l.in ııcentesine müra· 

taa~ Tc l;wı '>,ıl 1515 • 

\IIJJ.l\TT s 1 f,f 1 il 

Hilaliahmer san'at 1 

• • 
evı pıyangosunun çe 
kilmesi neticesinde 
kazanan numaraları 

gösterir cetvel 
bilet N. etya N. bilet N. eşya N. bilet N. eşya N. bilet N. eşya N. 

1 94 346 120 497 168 1059 39 
7 144 360 194 501 19 1065 180 
8 S8 36ı 178 504 136 1075 68 

10 128 365 191 511 20 1076 22 
20 99 366 15 513 119 ıo78 32 
24 61 371 89 519 83 IOEO 29 
26 37 375 156 533 ı86 1090 69 
33 157 392 103 539 155 1099 71 
3S 13 403 26 54ı 67 1129 ı96 

53 163 405 161 544 102 1136 34 
54 150 428 60 553 62 1150 181 
62 25 442 28 560 124 1152 110 
72 12 444 146 563 21 1153 149 
92 101 445 52 573 143 1163 75 

100 169 619 195 575 147 1168 109 
108 84 629 90 576 141 1178 57 
109 160 636 173 579 49 1184 179 
111 106 638 8 589 165 1186 45 
119 46 642 1ı5 590 1 1193 134 
ı23 ı27 64S 108 S99 6 ı196 87 
133 ıı8 6.'iıiı 31 799 164 1199 91 
140 132 657 42 807 ı74 1202 5ı 

ı46 126 664 145 820 162 1205 192 
148 142 666 ı38 823 117 1211 ısı 

ısı 1ı2 669 190 83ı ı39 1212 18 
168 44 67S 66 843 176 1216 125 
174 200 680 153 847 135 1217 64 
196 116 683 175 850 ı83 1251 59 
198 48 694 182 860 133 1266 10 
199 13ı 7(.S 193 890 40 1269 88 
206 47 707 16 896 111 1274 171 
214 167 1ıı 5 905 7 1276 17 
2ı5 23 1ı2 185 906 96 1300 74 
224 78 713 ı22 907 ı13 1301 14 
234 ı37 717 53 908 166 13ı3 63 
237 ıo4 718 ı30 9ıı 24 1367 100 
239 ı54 719 97 914 41 ıS68 95 
240 1os 726 35 9ı8 98 1382 ı12 
255 152 728 30 919 38 1384 50 
269 70 736 184 932 114~ 139ı 85 
272 121 770 93 946 36 1394 82 
274 79 786 54 949 65 1402 80 
301 107 796 86 955 159 1409 198 
408 158 453 33 995 123 1425 27 
314 187 458 199 999 9 1427 148 
316 76 472 188 1017 197 1437 129 
322 43 476 3 1033 140 1449 55 
328 73 481 56 1041 11 1460 189 
335 4 485 2 1043 170 1483 77 
338 177 488 92 10S2 81 lSOO 72 

SON 

cco 
Y arınkl Çar~ambe akşamı saat 21,30 te 

FRANSIZ TIY ATROSUNDA 
MADAMf. GABRIELLE DORZIA T turnesinin ilk temsili 

oloıak Bernştavnin şaheseri olan 

' s R A E L 
20 Teşrinisani Perşembe akşamı saat 21,30 da 

Cuma ~nil matine olar,,k saat 15,30 

LE PROCES DE MARY DU GAN 

Hiç beklenilmedlğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TIJYlBE PIIlNG~~~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

5 lNCl KEŞİDE 11 KA~UNU
EVVEL 1930 DADIR. 
BüyOk ikramiye 

50.000 Liradır 

' Re,at Eni• _..., l lı!Uı nizam getirilmesinden naşi 

onu Y enikapa yirmi dokuzu Çat

ladılı:apı ve ~ 1 i Samaıya lakelele
rinde olmak üzere müsadere edilen 
cem'an 74 çeki meşe ve 16 çeki 
güıgcn odunu 7-111-930 pazar gönü 
ihale edllmck Oıere müzayedeye 

çıkarılmıftır. Tallplenn yevmi mt7· 

kurda saat Oçtc Defterdarlık bina· 

sındaki ihale l<0mlıyonunı mllra
caotları. 

1 Kılıcımı 
•• •• suruyorum 

Ne~riyat mevsiminin ilk ve 

en kuvvetli eseri olacaktır. 

AII'.IIF.T H.\LIT Kiitliphanesi 

Yarıtt çıkıyor -

) 
) 
) 

~ 
' 

1930 

ll;Jiç i<kelderinde mazbut 160 
kilo kel<ik otu b5 ad<t ıhlamur lıc

rcstc.i ,.. 85 adcı ke.ıanc çubu~ 

6 adeı lıiraz kurii~ ile 24 adet ce

viz kerestc~i ve bir çam iki t.ök: 

nar sereni \e 600 adet kestane çu· 
buğu ki ceman 8 kalem .ıman em

\'llli 11-12-9.>0 per~cmbe günü ihale 
edilmek üzere müzave Jere rıkanl

mıştır. 

lzahat almak isliyen taliplerin 
Orman mtıdlJriyetine ve ye\'n1i iha

lede de '°"t üçıe J)efterdsrlık bl· 
nasında\i ihıle komisyonuna gel· 
meleri. 

ikinci ıicoret mabkemc,inden: 
lll:bıııa kar.ır \'erilen l.axori ve 

Anasus !lletritıdi> biroderl~rlnc aic 
olup Unkapanı:da atlama ıaşında 
Hoe• Holil mır mıhallesindc 7..ey
rck c•ddesindc uki 7'1 yeni 119 
numar:llt \C t.ıınamı 1800 hrı ktymet 
ıalcdlr edile. l:>lr b•p di:kl<inın dt· 
rımunda mü;ıeakir l~i adet gedikten 
Ali pazarbaşı ,ıenmeklc arif bit 
adet l>3k~ıl p;tdlğiodcn ın~olıalip 
mahallin 120 sthim ltibaıile on so
hlmi , •• diğer yeni d!lkkln denmekle 
arif bi• adet gedikten münkılip ma
lW!ln 120 ""him itibırile on be~ 
sehiıni 300 lira bedelle talibi uhde· 
sinde n Şişlide Re.rnğlu cad lesinde 
eski 89 num:ıtJ!ı ve beher ar~ını 8 
!ira takdir edilen ;-20 Pr;>ın arsanın 

nısıf W...,sl 1 ~50 limlı talibi uh
desinde ve l'trıköyliııde Tatavla cad
desinde atik .J2 mükerrer ve kıymeti 
4oeo lira tahmin olunan bir bap 

hane ile Ü.<küdarda lcadivede sıvacı\>!Şt 
Ohanes sokağında atik ve cedit 9 
ııum:ıralı 1800 lira ta\.dlr olunan 
ml bohçc bir bap h>nenin ikinci 
açık •rmrma ıruretile parayı çe.· 
rilmel üz . re müzayede7e nzolun
muştur. Arttımıırun yapılacağı ma
hal ve gün ve >lali: !sl3nbnl ikinci 
ticrı: t mahk ı.: me!'ti salonunda 8-KAnu
OUe\ wl- (QJO tıı.rihlne müsadif p•· 
zart e sı g\.inu 5J.st l 5 d .: icra oluna
cıkor 

Açık arcıırmaya. iştirak için yn
hrıda yazılan kıymetin yüzde on 
temin•! göstermek l!zımdır. 

~bu emli!.lıin açık arttırma Şatl

namcoi bugünden itibaren her lıeııin 

görebilmesi için açıkar. Daha !ula 
malum.ı almak istiyenler mahkeme 
kalemine müracaı etmelidirler. 

Tapud• mü,.ccel ve gayri mU
~eccel hak sahipleri ,.e altkadarları 
bu hıklmnı işbu i!An tarihinden 
itib•ren 20 gün zarfında evrakı ınüs

biıelerile birlikte müracaat etmeleri 
icap eder. 

Üstünde bırakılan gayri menku
lün bedeli ihale tarihinden itibaren 
be; gün zarfında mahkeme veznesine 
teslim etmeye mecbardnr. Aksi tak
dirde muamele fesh ve yeniden mü· 
zayedeye vazolunarık arıda hasıl 
olacak fark ve zararu ziyao ıyrıcı 

bükme hacet 1:.almalcsı zın müşteriJen 
tahsil olunacakıır. 

l\le7:k0r eml!k üç defa bagrıl· 

dık[:ın sonra en çok arttlrının üstün
de lır•kı:ır. lşbu em:tk yukarıda 

gösterilen 8· 12· 1930 tarihine müsa
dlf p:ızJrıesi ıı;ilııiı saot 1 ~ıe lstanbul 
ikincı ticaret mahkemesi salonunda 
>aıılaca!';ı ilAn olunu·. 

! lahç iskelcleılnde mazbut 40~ 

adet ka ın varil tahtası 48 gürgen JO 

adet mefe 649 çaın kcre~tc.si ile 75 

adet kayın kürtkiik bin adcı kesıone 

çubuğu 8 çeki kayın 3 çeki mrşe 5 

çeki koca yemi; odunuki cem'eın dokuz 
kale ;n orman em\'ali 10 12.·4~0 

çarşamba ı;ünil ihal·~ edilmek üzre 
müzayedeye çıkarılmı>tır. 

izahat almak i;teyen taliplerin 

orman müdüriyetfoe uc yevmi ioale
de de saat üç de Defterdarlık: bina· 

komisyo1ua müraca-

- ".ı' • .. - • t 

7 

··············~~~Q~·~~~~·: 
• İTTiHADI l\t1İLL ~ ı 

<~ 
Tiirk sıgorta .ji rkPti ı 

Harik •e bayat üzerine sigorta muamelesi icra e/e iz. ~) 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. • 

Merkezi idaresi: Galat.ada Unyon Hanında ı 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. ~~ 

····~~~· Tele(oıı: Boyoglu-2003 ·~··~~·· -- - -

Satılık asarı atiu. 
ka kolleksiyonu 

E~niyet Sandığı müdürlüğündeıı: 
Vebbiye hanımın 189488 \'e 189258 ikrız numaralı iki kıt 11 

deyn senedi mucibince istıkru eylediği nıebaliğa mukabil Sandık 
namuıa merhun bulunan altın Ye gümüş meıkülcitı atika kolkksı

yonuna aiı borcun vadesinde ödenmediğinden dolayı mczkôr kol
lekslyomıı1 Sandık Satış Hey"r:ti buzurile 15 kAnunuevvd 9!10 
tarihine nıüsadif parartesl günü saııt 14 re Şehremaneti Sanıl:ı' 

bedestentnde bilmüzayede sarılması mukarrer bulunduğundan ta1 ıp 
olanlan mahll! müzayedeye müracaat eylemeleri ilin olunur. 

DarüllOnun ınnbaJaat konıisJonun~an: 
Tıp fakülresi için: Emaye rabak ve saire. Listesinde muh~rrer 

olduğu üzere. 

Patiska, tülbent, makara, düğme ve saire. :'llevcut ve memhur 

niimunelcri veçhile. 

Fen fakültesi ve laburatuvarları için: Ecz3yı klmyeviye. l\lu

saddak listelerinde muharrer olduğu üzere. 

Tıp ye Fen fakülteleri için lüzumu olan ba!Ada gfütcrilen 

levazım ve ecz~yı kimyeviye kapalı zarf usullle mübaya edileı;ek

tir. \lünakasası 10- 12-930 tarihine müsadif çarşamba günü slat 

15 cc ) apılaeaktır. Taliplerin şartname ve memhur numune ve 

listelerini görmek iizcre her gün ögleden sonra Darülfünunda 
mübayaa komisyonu kitabetine müracaatlan ve teminat ııkçelcrini 
münakasa gününden evvel Darülfünun muhasebe veznesine reydi 
etmeleri il!n olunur. 

Istanbul ticaret müdürlüğiinden: 
Ekseriyet olmııdığı için tehir Pd!len (Jsr. Manifaturacı, Tuhafiyeci 

ve mUstahd~mini) cemiyetinin !darcı heyeti intihabı 20-11-930 per

şembe gıinü C. H. F. Beyoğlu Kaza merkez! binası dahilindeki ce

miyet merke;dnde yapılaca~ı ve saar on üç buçuktan on beş buçu

~ kadar intihaba devam edıleccginden hüviyet cüzdanlannı bamllcn 

reye lştirakl!rı hizumu cemiyet azasına illn olunur. 

ıs~irto ve içkiler inhisarı 
lstanbul Baş Müdürlüğünden: 
790 numaralı l&pirto ve meşruhaa küuliye kanununun 17 inci n ıali . 

mıtının 37 inci maddelerine tevfikan Istanbul n civarında kapalı ,ı,e ve 
açık kadehle müskirat satan bayi efendilerin 1 klnunuevvel 930 tarihinde 
6 (dıı) aylık ruhsat ıczkerelerinl tebdllen almaları llzımdır. 

22 Teşrinisani 9.10 tarihine miısadi! cumartesi g!inü•dcn itibaren bu 
tezkerelerin tebdilen verilmesine başlanacaktır. 

Kanun en muayyen müddetinde tebdilen tezkere a.lmıyanlar rezkereslz 
möslrirat satnıakıı devam ederler« iki kat resim voımek suretile zaror 
gorHrler. 

Böyle bir muameleye meydan kılmaması ve bayi Efendilerin bu ltzımcl 
kanuniye,i bil<rek k4nunuevvel ayı lptiduına kadar Kab•ta•ta upirto 
inhiurı l;tanbul baş müdürlü~il muhasebe ~ube•ine milracaaıl eylemeler! 

kediyet illn olunur. 

MiLLiYET 
MATBAASI 

Avrupadan ıetirdiği Tnbta Hurufatla Bııynlr. d•var 
Afişleri yapar. Her müesseseye elverişlidir. 

Yeni senenin Kazanç Defterleri nefis surette basılmıştır. 

'.\lecmua, gazete, evrnkı matbua, fatura, mektupluk kAat, 

zarf, kartvizit tab"ını deruhte eder. 

,.elefon lst 3911 • 2-3 Kitap kısmı 
• 

~· s İ M p L E 1( S 
İktısa tlı, Asrt 

ve sağlam 
es t 11 p L E X) 

KALORİFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et

mek üzere diğerlerinden % 40 
noksan kömür aarfeder , 

ve istimali ıon derece suhu· 

letlidir. Fabrika ıubesi olarak 

depomuzda 'ıer zaman kafi 
muhtelif kuvvette kazanlar ve envayi 

c'ns radiatör bulunur, 

Proje ve keşif i.uı= 
caddesinde 

Borsa han ittisalinde, Türbe 

KIRKOR müeıısisesinde Kalorifer miilıe:ıdisi JAMGOÇYAN 
ANTRANIKY AN a müracaat. 



MlLLIYET SALI 18 TEŞRINISANl 1930 

fRAlılSll llUKUMETINlll nıeıılıatatt 

VICHY C rLESTINSOamı.o. Kum. Alamı 
~ mafaaftye hutalıklar"'h., 

VICHY GRANDE·GRILLEKaracıt~~taltkları. 
VICHY•HOPITAL Mide va Baraak h.otalıktarı. 

Samsun~ııvas ~attı işletme ınületti~li~in~en: 
Samrnn istas)'onunda yapılacak makine deposunun temini inşası 

hususu kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
1 - Münakasamn 9-12· 930 tarihinde sah günü Samsunda işlet

me müfettişl i> binasında yapıla.:aıı;ı. 
9 - Ter rnt para veya Banka meknıbunun bir zarfa, teklif 

mektubunun ayrı bir zarfa ve her ikisinin de diger üçüncü bir 
zarfa konularak nihayet mezkOr tarihte saat (14) de kadar müfet
tişlik idari işler kalemi amirliğine tevdi edilmiş olması !Azım 
geldiği. 

3 - Bu bapta izahau havi şartname ve mukavele projesinin 
Sam5unda idaremiz, Ankarada devlet demiryollan ve limanları 

umumi idansi ve lstaııbulda da Haydarpaşa işletme müfettişliği 
veznelerine müracaatla görülebileceği hususları alakadarlara ilan 
ohırvr. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

t•----11111---ı~--~ıcı:mı:ı:ı::a;;ma • 
J laydarpaşa vt cıvarında mukim demiryollar memurin ve müs-

tahdemininin muayene ve tedavileri zımnında !er gün gidecek 
doktorlar için bir otc,mobil kiralanacaktır. Bu işe talip olacak 
otcmobil sabiplcrinin i~letrne müfettişliği tahrirat kaleminden teda 
rik edecekleri şartnameyi okuyarak işbu ayın (20) nd perşembe 

gunü saat J 5 te llaydarpaşada icra edilecek mlinakasaya yLiz lira 
teminat akçeılni hfimil oldukları halde iştirakleri ill\.n olunur. 

* * * 
l laydarpaşa eşya tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla münakasaya 

kon m ııştur. 
Münakasa 8- 12-930 pazartesi günü saat 17 de Ankarada Dev

let demiryolları idaresinde yapılacakur. 

l\lünakasayıı iştirak edeceklerin tekllf mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 16,30 a kadar münakasa komis
yonu \, ıltipl'!!;ine vermeleri !Azımdır. 

• Talipler münakasa ~artnamelerini be~ lira mukabilinde Ankarada 
va !Jaydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
750 Ton yerli çimento kapalı zarfla münabısaya konmuştur. 
Münakasa 812-930 pazartesi günii saat 16,30 da Ankarada 

Delet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
'.\1ünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 16 ya kadar Münakasa komis
yonu kAtipliğine vermeleri lil.zımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka
r&<la Ye Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

lstan~ul ~rınrnkleri ınu~alaza ınu~irli~in~en: 
ı. - Gümrük muhafazasının 4 aumaralı muşunun bazı tami

rau 20 gün müddetle açık kırdırmaya konulmuştur. 

2 - Şartnamenin tasdikli suretleri gümrükler muhafaza Müdiir
lUğündtn alınacak.ur. 

3 - Her istekli bio;ilmiş bedelin yüzde yedi buçuğu muvak
kat güvenmeleri ile birlikte birinci kAnun 3 üncü çar~amba günü 
saat J.4 tc muhafaza m(idiriyetinde kurulacak samı alma komi· 
ıyonuııda hazır bulunmaları. 

Palto münakasası 

ISTANBUL VlLA YETl ·--, 

İlEFTERDARLIK ILANL~ 

Kazanç vergisi mükel
leflerinin nazarı 

dikkatine 
Kazanç vergisi mükelleflerinin itirazname,; 

lerini, kanunun 41 inci maddesi mucibince 
doğrudan doğruya mensup oldukları maliye 
şubesi kazanç tahakkuk memurluklarına ve 
kazalarda Malmüdürlüklerine vermeleri la
zımdır. 

Defterdarlığa verdikleri takdirde itirazna
melerinin tahakkuk memurluğuna sevkine 
kadar itiraz müddeti geçerse bundan dolayı 
bir hak talep ve iddia edemiyeceklerdir. Key
fiyet ilan olunur. 

lstanbul ithalat Güm
rüğü müdirliğinden: 

5 s. 206 
1 s. 16 
7 Fıçı 1415 

1 " 62 
1 Çuval 75 
5 s. 751 

201 Adet tı570 

14 " 496 
8 " 194 
9 s. 27 

s. 10 

Tuzlu balık 

Balık konservası 
Tuzlu palamut balııı,ı 
Tuzlu hamsi 
Kabuksuz badem " 
ipekli pamuklu mensucat 

1 T'"'" 

Kereste, biçilmiş, rendelenmiş çam tahtası 

Tehi a~aç fıçı 

Tehi demir fıçı 

Tehi teneke 

" " 
23 Çuval 1652 Fındık içi 
37 Adet 1,440 ipek mendil ve örtü 

1 Paket 2,9 1 O Deve kuiu ve hindi kanadından saplı süpürge

M li fredatı yukarda yazılı on dört kakın eşya 22-11-930 tari
hinde saat i~ide bilmüzayede :stanbul ithalat glimrüğü satış ko
misyonunda satılacağı i!An olunur. 

Mu~telif erza~ gaz ve ~enzin nıüna~asası: 
IstanbuI Ziraat mektebi müdür

lüğünden: 
931 Mayıs gayesine kadar mektebe muktazi (22) kalem muh

telif erzak Gaz ve Benzin ve saire 3 kanunuevvel 930 tarihine 
miisadif çar~amba günü saat 14 de ihaleleri icra kılınmak üzre 
kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
şeraiti münakasayı anlamak için her gün ve münakasaya iştirak 
için dahi yevmi iha lede Defterdarlık binasında müesscoaU iktisadiye 
mübaayat komisyonuna müracaatları. 

-• GI .a: 
GI 

Istanbul Tramvay Şirketi 
EVKA T T ARiFESi 

1930 senesi Teşrlnisaninin 25 inci gününden i ı lb ıren 

ilanı ahire kadar muteberdir. 
ffo Hutut 

IO Şişli-Tünel 

\iareket 

{ 
Şişliden-Ttinelo 
Tünelden-Şi~liye 

il Kurtuluş-Tüne! { Kurtuluştan-Tünele 
Tünelden· Kurtolu~a 

12 Harblye-Fatlh { TTarbiyede"-l"Jti'ıo 
Fatihten-Harbiyeyo 

Birinci 
Fasıla hareket 

Saat 
6,36 

, 6' 9' 70,12 

30' 

5' 11' 

2 ı. ıu 
21.30 

6,0'.1-

Son 
lıre:Cet 

Saat 
24,14 
24,38 
23,30 
24,-

. l\afia feı1 mektebi 
korusi yon ı ı ndaı1: 

nıiibavaat t 
" . 14 Maçka Tünel { 

Maçkaılan-Tünele 
Ttinelden-M•çkaya 

15 Taksim-Sirkeci { Taksimden-Sirke~iy• 
Sirkeciden-Taksi ne 

30' 
4' 5' 

7' 

6,21 
20,30 
21,00 
7,10 
7,35 
6,40 
6,33 
7,30 
8,~ 6 
6,4-0 
7,30 

!,02 
1,01) 

~3,JO 
24,00 
21),05 
20,JO 
22,20 
21,.30 
18,JO 
19,16 
~1,00 
21,50 

Talebe için yaptırılması icap eden 150 ilıl. 200 adet paltonun 
30 teşrinisani 930 tarihine milsadif pazar giinli saat 14 te kapalı 

zarf usuliy k m üııakasaları yapılacağından taliplerin ~arrnamesini 

görmek üzere lY)"amı tatiliyec!en maada her glin ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de mczkt'ır giin ve saatte teminat akçeleri mak
buzlarile mektepte toplanan komsiyonumuza geimeleri. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

~atılı~ ~ane ve nısıf ~ane: 
K:.c'.ıkö} lindc Osmarrağa mahallesinde Nail bey sokağında eski 

104 mükerrer ~·eni 25 numaralı hanenm tamamı. Bodrum katı: 
odunluk ve kömürlük. Birinci katı: Bir sofa üzerinde küçük bir 
oda, mutlak ve hem. İkinci kau: Bir sofa iki oda. Üçüncü katı: 
)ki oda bir hclAyı havi olup bedeli muhammesi 2250 lira. Ba
kırköyilnde Kanaltepedc Hatboyu sokağında Uin olup nısıf his
se.;i 1 lazineyc ait 1 numaralı hane. Alt kan: Beş oda bir koridor, 
mutfak 'c helft. Ust kau: Bir >Ofa üzerinde altı oda bir bda ve 
çat ı ar:ı>ı bir odayı havi olup !Ja:ıine hisse:>inin bedeli muham
meııi :!250 liPı. 

llal:lda c\salı muharrer emval bet!cllcri sekiz sLııede mlrsavi 
tckıısit ile ödenmek üıere 7-12-930 tarihine rnu>aıli! pa7.ar günü 
saat ı 4 de aleni müzayede ile satıfacııktır. Taliplerirr "" de 7,50 

teminat nı:ıl.lıudarilc l>t:ıııbul Milli Emlak müdıi"iyeti sat:; komİS· 

-.. -en-
16 Maçka-Beyazıt { i\/laçkadan-Beyazıt• 

Beyazıttan-Maçb. i• 

18 1 aksim-Fatih { Taksimd~n-Fatihe 
F•tihten-Taksime 

19 Kurtuluş-Beyazıt{ Kurtuluştan-Beyazıt• 
Beyazıttan-Kurtuluıa 

6' i! 
14' 
15' 
30' 

6' 1 ı· 
22' -ı 13eşikıaştan-Bebeğe 6,01 -, 

• Beşiktaştan-Eminönilne 6,26 -, J Bebekten·Emlnönüne 8' 16' 6,31) 21,59 
CD 22 Bebtk-Emfni!nü Eminönünden-Bebeğe 6,~5 22,42 
.a Bebekten-Karaköye 4S' 22,25 24,40 
• Kr>köyden-Bebeğe 23,IO 1,25 • ı Bt·bekten-Bcfiktaşa 2,05 
: 23 Ortaköy-Aksaray{ Or!aköyden-Aksaray• 10' 16' 6,66 20,44 
1- Aksaraydan-Ortake>ye 20' 6,45 21,30 

cD 34 Beşiktaş-Fatih { ~eşikta~tan-Fatihe 7' ı J' ı,oo 
hı:hten-Beşıktaş:ı 15 7,46 

1 

Aluıaraydln - Topkapıya 6,12 
Topkapıdan-Sirkeclye 6' !O 6,33 

32 Topkapı-Slrkecl Sirkeciden- Topkapıya 20' 7,09 -1 Topkapıdan-Beyazıta 60' 24,00 
: 1 Beyazıttan- Topkapıya ~.ao 
Jıtı \ Topkapıdan-Aksaraya 
CD Aksaraydan· Yedlkuleye 6,08 i Yedlkuleden-Sirkec!ye 6' il' 6,33 
• 33 Yedlkule-ı.,ır1<ecl Sirkeciden-Yedtkuleye 20' 7,13 

1 

Yedikuleden-Beyazıta 6(f 24,00 
: Beyazottan-Yedlkuleye 24,30 
'- Yedikuleden-Abaraya 

CI [ Aksaraydan-Edirntkapıya 6,04 
.: Edirnekapıdan-Slrkeciye 7' 14' 6,30 
C 37Edirnekapıstraecl ~lrkeclden-Edirneluıpıya 24' 7,GJ 

\ 
Edirnekapıdan "Beyazıta 60' 24,00 
Bcyazıttan · Edlrnekapıya 24,30 

20,30 
21,16 

-.-
22,JO 
22,46 

1,0() 
1,45 
2,5 

-,-
22,!4 
22,54 
ı.oo 
1,45 
2,05 

-.-
22,W 
22,55 

1,00 
.J,45 

Dr. ihean C..-1 
Öksürük şurubu 
Ölı.ailrük ve nefn darhtı 

için pek tesirli IUlçtfr. 
·vanyolu Su!ıanMahmut ıttrbeıtl89 

._ııİıııııı ______ I_ 
Kumkapı iskelesinde maz

but 196 kilo meşe kömürü ile 
Haliç iskelesinde mahfuz 9/276 
Metro mikaba muadil 136 meşe 
kerestesi 30-11-930 Pazar günü 
ihale edilmek üzere müzayede
ye çıkarılmıştır. Taliplerde yev 
mi mezkUı:da saat içte defter
darlık binasındaki ihale komis
yonuna müracaat eylemeleri i
lan olunur. 

Piyango müdürlüğünden: Şart
name ve niimuneleri veçlıile 

evlenme ve noter evrakı tab 
ettirileceğinden tab'a. talip ola
cakların 19- 1 1-930 çarşamba 

güntı keza 50,000 ;ıdet üçüncu 
sınıf evlenme cüzdanları tab 
ettirileceğinden tab'a talip ola
cakların 22-1 1-930 cumartesi 
günli saat l 5 te pey akçaları 

ile birlikte -piyango müdlirlii
ğUnde milteşekkll tayyare cemi
yeti mubayaat komisyonuna 
müracaatları. 

Dr.HORHORUNi 
Frengl B~lsoQukluğu 

Tedavlhanesi Beyoğh• Tokatlıyan 
yanında Mekt9 sok ık No. 35 Tel. 
3152 muayene her gün .,;,;ı·ıu.ı 

akşım1 .l<adar. 

Dr. Taşciyan 
Zlilırcvi !ı<J,talıklar t d:il ·ı. 

nesi Eminön ti .\lin'") ı 
ne.;i kar~ı soka~ı ndn ~' ' 

Operat:ır Doktor 

HALiL SEZAi 
BASUR MEMELf'Ri 
Ve cerrahi h ıs talıkl 1rı nıütehJssı,ı. 

Divan yolu Doktor ı •:ın inpaşa ookak 
N..,, 20 

Tasarruf 
kumbaraları 

,fagat yoı1111u agdml11ı1ın 

.=-

.ıteet••••••:ccsoooo••• 
H•rman, traktör, tohum ekmeye va buğday 

taneleri değirmen vesaire 

Ziraat Makineleri Fabrikasını 
temsil edecek muteber vekiller arıyor, Zirdeki adrc•e yazılması: 

Agricola 9516 a Haasenstein et Vogler 
S. A. Wienl Schulerstrasse 11 (Autriche) 
•M•H.OM•:t1 ••ecce•e8000 

Emniyet Sandığı emlak 
müzayedesi 
Kat't arar ilanı 

oıınatın cins .,. nev'i tle Borçlunun 
mevki ve rnöşteml!Aıı ısml 

950 2490 764 Sılıt:~maniyede Şemsettin Moll!gürani .rrıa· 
hallesinde Yoğurtçıuoğlu sokağında eskı 17, 
17 mükerrer ve yeni 4, 35 numaralı yüz alt• 
mıi arşın arsa üzerinde ahşap İ!ki buçı.ıık ka; 
t8. yedi oda, iki sofa, bir taşlık, bi.r cihatıll 
mr, bir taş antre ve sarnıç ve kuyuyu ve a~: 
akar suyu ve otuz arşın arsa üzerinde ııı, 
mutfak mahallini ve elli arşın bahçeyi ~ 
altında bodrumu havi bir hanenin tamaıt11• 

Hulftsi B. Sabiha Jf. 
800 1958 3054 Beyazıtta Hurma sokağında eski 4, 4 mU· 

kerrer ve yeni 24 numaraJ1ı yetıınit dört ar§ııl 
arsa üzerinde kargir üç buçuk katta altı oda; 
bir daraça, bk antre, iki sofa, bir balkon, bl 
mutfak ve kırk s·ekiz arşın bahçeyi havi ıa·1 
mire muhtaç bir hanenin tamamı. MalıırtU 

Celalettin J3. 
210 900 3625 Ortaköyde eski Ayazma ve yeni Güçeoi'.1~ 

.... 
l 

sokağında eS'ki 24 mükerrer ve yeni 25 ıııı· 
maralı doksan dört arşın arsa !!zerinde aJışaP 
·İki katta üç oda, bir sofa, bir mutfak, bir ta~·i 'İci 
!ık, bir sarnıç ve kırk dokuz arşın bahGe~ ı.,, 
havi bir hanenin tamamı. Hasna b ~-

3700 12985 3796 Kasımpaşada ~urtçeleb! mahallesind~ ?e,~~ ~·. 
sokağında eskı 9 ve yenı 11 numaralı ıkı } u _ ı;: 
seksen dört arşın ansa üzerinde Şeyh sok~1 'dl 
ğmda bir buçuk ve bahçe cihetinden t&r~d ~ 
üç katta ve beş daireden !baret olup b·ııP "'1 
sandık odası olmaık üzere on yedi oda, \. lo. 
sofa, aynca camekanla bölünmüş saılon şe ali 
linde bir sofa, ıbir antre, biri ufak olmak iiZ~ ~~ 
re üç mutfak, kömürlük ve odunluk, iki oca ~
!ki çimento ev altı, üç merdiven altı, bir J;~ ~ 
ridor, iki kuyu, bir samıç, iki şahniş ve hı ıı 
üç yüz kırk bir arşın bahçeyi ve bahçe etf~ ~ 
fında duvarı havi harici sıvasız cüz't noks~11 .. 
lan mevcut yeni bir hanenin tamamı. 

13 
~ 

Abdülkerim. i1 ~ ç 
215 1000 4057 Ortaköyde Yenimeyhane sokağında eskt 1 ~ı. 

mükerrer ve yeni 37 numaralı doksan ıı1!1 de, 
arşın arsa üzerinde bir katı karg!r, bir .t<:ı ~ 9 
ahşap olmak !!zere iıki katta dört od~.' l~ı 5~ ~ 
fa, iki methal, bir kuyu, odunluık, kornurl , ~" 
ve kırk dokuz arşın bahçeyi havi yeni bir~~ ~ 
nenin tamamı. Abdürrahman.;; ·• 'rı 

Nazik · j "~· 
257 1002 4247 Edimekaprda eski Al!paşada Tabalcyuıııı, 

mahallesinde Değirmendçıkmazı sokağın~ ~ 
eski 14 ve yen! 16 numaralı yilz yirmi arŞ ~lll 
arsa üzerinde ahşap iki katta ıbiri sofad~ ~ 
tahta ile bölünmüş olmak !!zere beş oda, 1 f." ~ 
sofa, bir mutfak, bir kuyu ve on iki arşı_n at" 
sa üzerinde ayrrca bir odayı ve on sekıt ı 
şın bahçeyi havi eski bir hanenin tamaTJ\1 ıf. ~ 

Rebia · 
351 1010 4332 Fatihte Kadıçeşmesinde Sinanağa maha11~ ~~ 

sinde Sinanağa y.okuşu sokağında eski S ı!l U• ~ 
kerrer ve yeni 29 numaralı yüz arşın arsa bil 1 
zerinde ahşap iki kMta beş oda, bir sofıı ·IJ' • 
mutfak, bir kuyu, bir taşlnk, ba•hçede su ~ vJ l 
!unun menfezini ve kırk arşın bahçeyi Jıa 8• '-ıı· 
mukaddema ansa e1yevm bir hanenin ta11'ıt· >ıı' 
mı. Sadık Ef., Feridıır L)Ş' tııı 

184 650 4345 Üsküdarda Evıliyahoca mahall~inde 1' Ll' .ıı 
oğluyokuşu sokağında eski 7 ve yeni 5 ııaV 'n 
maralı seksen iki arşın arsa üzerinde aM p· 
iki katta üç oda, bir sofa, bir mutfak, bir to yi 
rak avlu, bir kuyu ve altmış arşın b~h~~ 
havi lbir l;ıanenin tamamı. Alı ;cı 

299 1250 4743 Üsküdarda Altunizade mahallesinde Jfııll' 
İbrahimağa sokağında eski 5 ve yeni 11. de ~ 
maralı .. yüz yirmi d.ört ar~ı'?- arsa ~izer~:ıl« 1~ 
ahşap uç katta yedı oda, ııkı sofa, bır ta .. 1ı ıı 
bir kiler, bir merdiven altı, bir kuY'.~· alt' ~~! 
!kırk arşın üzerinde bir mutfak ve tic yut ıııa' ~~ 
mış altı arşın bahçeyi havi bir köşkün ~a J3 
mı. İffet H. ve vekil! Rüşt~ . . Jw 

657 3640 4787 Üsküdarda A!ltıınizade mahallesinde ktı\r.1 
çamlıca caddesinde esıki 13 mükerr~r ve Yalı' 
47 numaralı ile y!lz arşın arsa üzen~~ckUYLl' 
şap iki katta dokuz oda, bir sofa, ıkı iitC' 
bir taşlık, çatı ıkatını ve kırk arşın ~rs~., ali 
rinle bir mutfak, beş dönüm, bin ikı Y~" ıa· 
mış arşın bahçeyi havi eski bir ban.enıı~. 
mamr. Fatma SenıYe , 1 ~tı 

Yukarıda cins ve nev'ile mevkii ve müştemilatı yazı~t e~,,M ~I 
altmıs bir gtin müddetle icra kılınan ıı.lent müzayede netı~~s~dc ~ 
hizafarında gösterilen be<ldlerle talipleri üzerinde ta~~rrt r M<le ~ 
rek ,birinci ihalesi icra ve otıuz bir g!ln müddetle muza ye ıııbı ' 
vazedilmiş ve 17 Kanunuevve'l 1930 tari~_ine müsadif ı;:;rsa~t 
gilnu saat ik!:den itibaren m!lzayedeye mu.baseret oluna 1ı1ıı1 

· · · - · t kd' d k t'" kararlar dörtte muhammen kıymetını gectıgı a ır e. a ı · ırıet· 

kilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talıp olanların 
1 

.,ıe' 
çe S d k 'd · .. t ev e. kfir günde saat dörde kadar an ı ı aresıne muracaa . 1 e· 
teri ve saat dörtten sonra vuku bulacak milracaatllarm ka~~ ıc~
dilm!yeceği ve mezkur emlake evvelce talip olanların kat ;edİ' 
rar esnaıımda hazır bulunmadrkları ve başka talip zuhur ey ·ıaı' 

· -ği takdirde müzayededen çekilmiş addolunacakları [üzurnıı 1 

"ı ,'4··" o unur. • ........ d"' 
-u"•'" ..... _.., ....... , .... ,,,N••nınıuııuınn111unnn•ı•n••.•*'''""'" d JJI' 

· Mes'ul M'.~dilr: Bilrh ~ne 


