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~e;ı~, devam ediyor. Her memle 
b eı~n hey' eti murahhasasında 
arız bir dikkat ve hassasiyet 

va:. Eldeki projenin tetkik ve 
llıUzakeresini ikmal etmek, 931 
lenesinde toplanması mukarrer 
0lan büyük konferansa yetiştir 
lllck kararı katidir. 
ı\caba bütün bu mesai neti

tesinde, teslihatm tahdidi saha
~lnda esaslı ve müsbet semeret almacak mıdır? .. Hiç bir iş
e hayale kapılmağa gelmez. 
~cak bu işte de milletler için 
'ilYdalı ve sulh hesabına müs
bCt bazı neticelere varılacağı da 
llıuhakkaktır. Sebebi şu ki, her 
~nılekette sulh fikri, bütçe mü 
'<Ulazası, iktısadi sıkıntı; halkı 
tesJihat yarışı heveslerinden u
zaklaştırıyor, hükfunetleri bu 
llokta üzerinde daha sıkı bir su
rette mürakabeye sevkediyor. 

Sıvaslılar büyük kurtarıcıyı candan alkışlamak fırsatını buldukları 
emsalsiz bir sevinç içindedirler; halk sokaklara dökülmüştür .. 

-----------······-------------

• • 
ıçın 

Büyük Reisimiz bugün Tokada hareket etti 

Refet Pş. bu rivayetleri tekzip ediyor 
vatandaşlar cümhuriyetçi fırka yapabilir 

lzmirde Y eniasır başmuharriri 
fırka teşkili teşebbüsünde 

siyasi bir . . 
ımış .. 

Sabık ve münfesih terakkiper 
ver cümhuriyct fırkası liderle
rinden Refet Paşanın Ankara
ya giderek Terakkiperver fırka 
nın yeniden ihyası için hüku
met nezdinde teşebbüsatta bu
lunduğu ve müracaatının tet
kik edildiği bazı refiklerimiz ta 
rafından yazılmıştır. Bu husus 
ta bizzat Refet Paşaya müraca 
alla malfunat istedik. Refet Pa
şa ·dediler ki: 
"- Benim Ankarada yaptJ.. 

ğım teşebbüsler tamamen şahsi 
_işlerime ait idi. Her hangi bir 
fırka teşkili teşebbüsünde bu -
lunmadım. Binaenaleyh bu ha
belerin hiç birinin aslı yoktur. 

Cumhuriyetçi fırkalar 
teşkili serbes Mcflııh ıcrakktperver fırkanın llıy .. 

• ıqebbüsUnll teU!p edea 

Rt/tl Pa111 
Ankara, 19 - En mevsuk 

membadan alman malfunata gö 
re Halk, Fırkası, vatandaşla- ı fmda müzakere için bir içtima 
rın, kanunun, tarifatı dahilinde bile aktettiler. 
bütün hürriyetle haklarını ser- İsmail Hakkı Beyin yeni frr. 
besçe kullanmaları füzumunda ka teşkiline teşebbüsü bazı ma 
ısrar etmektedir. Kanuni şekil hafilde hayretle karşılandı. Ba 
de yeni Cümhuriyetçi fırkalar zı gazeteler bunu mühayyelat 
teşekkülünde de kanunen hiç olarak tavsif ediyorlar. 
bir mani görülmemektedir. Serbest fırkanın infisahmdan 

Yeni asırcı fırka teşkiline sonra , halkın ne İsmail 
kalkışmış!. Hakkı ~eyin fırkasına ne de 

İzmir, 20 _ Yeni Asır baş başka b.ır f~k~ya kolay kolay 
muharriri İsmail Hakkı Beyin geçmesıne ıhtımal kalmamış . 
Serbes fırka mensuplarından trr .. Bu rivayetin sıhhatini ts
ınüt'Cşekkil olmak üzere yeni maıl Hakkı Beydeı:ı ~r~~: B.a 
bir fırka açacağı hakkında dün na şu cevabı verdı: Bo_Yle .bır 
kuvvetli bir rivayet çıktı. İsma tasavvurumuz vard~ .. Şı~dılık 
il Hakkı Bey ve arkadaşları öğ bir şey yazmayınız, ikı gun son 
leyin saat 12 de bu mesele etra (Devamı altıncı sahifede) 

tiıdlsealn çıkmuını sebebiyet veren Amlllerdın : 
All Naci Bey tarafındı• yıptmlıa 

Bir afif 
neşrine başlamış ve sokaklar 
afiş yaparak neşriyatını ilan et 
miştir. 

Yarın gazetesinin sahibi A 
rif Orüç Bey bu halden müte 
essir olmuş ve bu teessürle ma 
baadan çıkarken icabında siıa 
istimal edebileceğini de anlaı 
mak maksadile havaya bir < 

silah atmıştır. 
(Devamı altıncı sahifede. 



Hörst aklını kaçırdı!. HARiCİ H ER ER •• 
Amerika gazeteciler kıralı nediyor Macaristan tahtı meselesi tazeleniyor Maarif v ekaletinın tamımleri 

l k d M • l Maaşları geciken ilk mektep muallimlerinin Türkler Avrupayı baştan başa isti a etti ten Prens Otto artık rüştünü ispat etmiş ol u, erasım yapı ıyor maaşları temin ediliyor 

sonra Arnerikaya geçip çok şeyler yapacak Komşular 1 Atiııa mektubu_! Amerı·kada- ANKARA 20 (A.A.) - An- ve umumi temsillerin neşe-
kara mekteplerini ve millet raitte yapılması lazımgetece-

William Raudolph. Hearst.· I T.. k y mektepleri sınıflarım teftiş ey- ğine dair. . 

B ur - unan Kaçakçılık aldı leyen maarif vekili Bey mual- 4.- Tüı:ıkçe tedrisat hakkın Bu nüfuzlu kral kendınden daı- undan memnun 
ma bahsettiren bir adamdır. mu" nasebatı !imlerin faaliyet ve gayretle - da. d 

d v 'l yürüdü rinden memnun olmuş ve ta- 5.- Elyazısı dersi hakkın a. Hearst'ın malik olduğu gazete· egı ,., Atina, 17 (Milliyet) - Bu sabah . kip olunan terbiyevi usulleri 6 - Mektep müzeleri ve. ser· 
!er" halka daima heyecan veren Prens Otto meselesi gene hariciye nezaretinde büyük harici ko Detroıt, 19 (A.A) - Canada tasvip etmekle beraber tedris gileri ve bunlardan istitade 
bu sayede çok satış yapan gaze tazelendi. Avusturya- Macaris- miıyon topl~~~- Komiıyon ev.velce dan ve müttehidci Amerikan~ ve teııbiyede icap eyliyen ta- tarzı. . 
telerdir. Okuycuların bu heye- tan ı"mparatorlug" unun son hü- d~ '!"luıe.dildıgı ';'Ure bu komısy~"! bazı uzak noktalarından Aınen 1· tı . tı' 7- Muallim mekteplerinın 

k · · H t hukumetin davetile toplanır ve harıcı 1 k . k' . h 1 una vermış r. . canını idame etme ıçın ears kümdarı olan Kari umumi harp siyaaet hakkında verilen izahatı din· kaya kaçak 0 ar~ . ıç 1 ıt a e- ANKARA 20 (A.A.)- Maa idaresine ait talimatname. 
akıllara gelmeyen neşriyatı yap ten sonra Macar tahtına geç- ler. Bu sabahki içtimaa da hükun:ıet den ve bu husus ıçın 30.~~are rif vekaletinin son zamanlarda 8.- Muallimleri mütale~ra 
maktadır. Hearst bu yaz Fran- ) mek için bir hamlede bulun- Türk-Yu?"n muahe?~i hakkında~ k~~lanan gayet kuvvetlı ıkı teş- mekteplere tamim ve tebliğ et- tesvik ve fikri seviyelerini yul<· 
saya gelmiş, fakat hudut hari- ~~ 1 muş, fakat bu teşebbüs akim ~t ve'"."!'f oldu. Bu ıçtima~a ba_!Veki! kılat . ı~eyd3:?'~. çık.arılmıştır . tiği talimatnameler şunlardır: se11ımek için almcak tedbirlere 
cine çıkarılmr"tı. HüUisa kendi- ıle harıcıye nazırı, fırka reıslerı, eski Her bırı 40 duzune şışe naklede . . . 

· ~ • kaldıktan başka kendisi İngiliz baJvekil ittirak etmiıti. Mamafih b"I 12 _,. d d"I 1-Muallım mektebınde tah- daır. it· 
sinden daima bahsettiren bira- ler tarafından İspanya adaların kaydedelim ki milli fırka reisi olan 1 .e~ tayyare ... usa ere e 1 silde bulunan muallim namze- ANKARA. 20 (A.A.) -T~ 
dam. dan birine götürülerek ölünce- ~~ndilis ile diğer bazı reiıler de bu mıştır. h derine meslek aşkı vermek silatın gecikmesi dolayısile ıll< 

Amerikadan aldığımız bir ye kadar orada kaldı. ıçtAnkaımada b.u~~~;nadıhlark.k d dah Z,500 murah as için ittihazı Iazımgelen tedbir- mektep muallimlerine maaş "ı~ 
mektupta de gazete parçası çık- ra ıb aı arı a ın a a e- V h" t 19 (AA) Reisi ı · ·1A tl e 80 bin ı· 

K • b" "k ·ı vel hükıimet tarafından fırka reisleri- .. ashıng onM, H · -. : er. remıyen vı ~ye ·der b 
1 

ğı• 
tr. Amerika matbuat kralının Fakat ar! ın uyu og u ne ve diğe- alakadarlara İ7ahat ,,.,;ı. cum ur . oover, rıyasetı- 2.- İlk mekteplerde çoçuk raya kadar ıkraz a u unaca 
imzasile neşrettiği bir makale Otto'nun Mcaar tahtına geçme- mitti. Hükıimet hu itilafları aktet- cümhur sarayında hıfzıssıhha velileri tarafından teşkil edile- na dair maarif vekaletinin 1ır 
Hearst'ın bu yazısına hayli he- si ihtimali ortadan kalkmış de- m~!n evel al~darları hat.<;r~a: et- ve himayei etfal kon~r~sinin cek himaye heyetleri. zırladığı kanun Jayıhası mec ı· 
yecan vermek istediği derhal I ' ğildir. Prens Otto bu ay rüştü- mııbr. On~~ !çın bu sa~ki ıçtın_ıa· küşat recmini icra ctmıştır. A- 3- Mekteo müsamerelerinin se verilmiştir. 
anlaştlıy, .•. Hearst Avrupa'run nü ispat etmiş olacaktı. Macar da yalnız h~~et umumı ıurette ıza merikanın her tarafından gel- • · 

~ hat vererek ıtilafların ruhundan ehem . l l 
yeniden bir Türk istilasına uğ- tahtına Habsburg hanedanına miyetinden bahsetmiıtir. Baıvekil M. mış olan 2,5~ ~urahhas hazır Ali B. ve arkadaş arı ge iyor 
rayacağmı ve hatta bununla da mensup prens Otto'yu geçir- Venizeloı hariciye nazırı M. Mihalo- bulunmakta ıdı. 
k im arak T .. kl . A ·k kopulos tarafından verilen bu izaha- T k"}"' h • J t b Jd · } } a ıy ur erın men a- ti itmam ederek Türk-Yunan dostlu- Vazifeye iade eş 1 at eyetı s an u a ne ış er e 
ya geçeceklerinden bahsediyor! Hor<! ğunun ehemmiyeti hakkında beyanat } } k ? 
İşte bu hakikaten tahaf olan ma d . . ta hulunmu. ıtur. . . Ankara, 20 (Telefonla) meşgu O aca · ne güzel keşfetmiş eğıl mı?... el A da Gaz H il ı rı 
kalenin bazı tarafları. M. Venu: 01 nara ' z. e Mülkiye mületti.şi tarafından iş ANKARA 20 (Telefonla) -1 ve nahiye/erin lrrka kongre e ., Tur·· kler Yunan ordusunu Bu sözlerin ~iddiyet.t.en ne cereyan eden mülakatlarını anlabnış- . . . .. .. l 

1 1 1 
k h lk d rt "' 

k d ak ld - u soyleme tır. Yunan batvekiU hu mülakatlann ten el çektırılen Emınonu mer- stanbul teşkillıtile meşgul e meşgu o aca a ın e 
yendiler, YUnan kinini düşman a ar uz 

0 
ugun - ıon derece ıamimi olduğunu anlat- kez memuru, lsmail Rasih B.in olmak üzere Ali (Afyon) Cemil şikayetleri le yakından aliikadal 

hırinstiyanlara karşı olan hu- ğe h~~et. yo~tur. . . • 'ki mlek t dak" e D (T k" d ") c d t K · B bulunacakt1r. 
tten·nı· tatmin ettiler. Türk Turkıyenın kendı mıllı hu- ~' ve ı me ~ araaın ı ~ na vazifesine başlattırJ/ması a- e ır ag ev e erım ey 

sume dahT d kk' · ~un son ~~ece muıtel'ek o\dugunu Jıiliye vekaletinden lstanbu/ vi- ler ekspresle lstanbula hareket . . ··J 
Avrupa milletlerinden en büyük d~tlan ı ın e tera ı ve ın- ız'*~~~ menafüne ıon derece /ayetine tebliğ edilmiştir. etmişlerdir. istasyonda meb'us Alı Bey (Afyon) kısa bır I1l~n 
!erinin kudretine karşı meydan kişaf~an. b~ş~ı: u~~k, yakın her müıterek olduğu hakkında beılenen Eskişehir mebusu hasta /ar fırka ve ocak m.ens~plan ta- det sonra her: ?afta topla~ 

8
_ 

okumağa cesaret etti. Fransaya, h?:?.g~ bır ıstı~a ~ulyası ?esle~e hu samimi kanaati anlattıktan sonra rafmdan hararetlı bır surette fırka grubu ıçtımalarma rıy .. 
İtalyaya ve hatta İngilterel!'e ~ı::ı~ı bu v~ıle ıle de bılm;yız Y" M. Venizeloı sözüne nihayet vermif, . . ANKARA 20 (Telefonla) - teşyi edilmişlerdir. 1 set etmek üzere Ankaraya dır 
meydan okudu. İtalya Türklenn kı ılaveye !uzum var mıdır·· M. Papanaıtuyu, Zaviçanoı, Kafan• Eskişehir meb'usu Sait Bey a- . . . necektir. . . 
ilerilemesine karşı aczini itiraf İ dariı gibi fırka reiıleri b!rer _birer _ h d .Alı ve Cemıl Beyl~r, tremn ANKARA 20 (A.A.) _ !s· 
etti. Fransa 3,800,000 kişilik spanyada grev söz almıılardır. Bu fırka reıılerı M. grr asta ır. hareketinden eve/ ıstasyonda tanıb 

1 
F rka teşki!atile nıeŞ· 

SEVİLLE. 19 A.A. _ Sa- \'.eniz~loıu? .•i>:.•seti~ ~le tu· Dün geceki yangın fırka katibi umum7si Saffet H. 
1 

ul ık 1 Afyonkarahi· ordusunu Almanyadan başka- vıp ettildennı soylemıılerdir. Bundan 
1 

b" ··aa .. .. .. 
1 

d. gu o aca o an . , 
sına karşı kullanmak istemiyor. bahleyin hiç beklenilmediği bir hatka Türkiye - Yunaniıtan arasın- Dün gece Yemişte limon is- e ır mu e~ • goruşmuş er 11:j sar meb'usu Ali ve Tekırdagı 
İngiltere yalnrz kalmıştır." sırada umumi grev ilan edilmiş daki doıtluğu tamamile inkiıaf ettir- kelesinde Dere sokağmda pas- lstanbul t1eşkılatma memur He~! meb'usu Cemil Beyler bu ak· 

mek daha neler yapılmak icap ettiği . f . . miş olan stanbul mebusu u- ı . ıer 
Makalenin garabetini anlat- tir. Grevciler, arkadaşlarını a- hakkındaki dütüncelerin.i parlamento tırmacı Heran~. Ar!m E endmm seyin Bey de yarın akşamki şaı:ı ekspresle harekeAt ~~ış ı· 

mak için bu kadarı kafi değil yartmışlar birçok kamyonları da söyliyıoceklerin.i ilave etmitlerdir., 74 numaralı dukkanmdan yan- ı ve ıstasyonda fırka katıbı uı:rı• 
mi? ... Gazeteciler kralı Türkle- devirmişler, tramvayları taşa Prens Oıto Türk. Yunan muahedesile iki mem gı~ çıkmıştır: 1-teş !21!umaralı trenle hareket edecektir. misi ve meb'~s a~~aşlar! tıı· 
ri medeni insanların haricinde tutmuşlar bir vatman ile iki bi- leketin münaıebatında baflayan yeni sogancı Koçının dükkanına da Heyet Jstanbulda, vilayet kaza rafından teşyı edılmışlerdır. 
baska bir renkte, sarı insanlar- letçiyi yaralamışlardır. Sükilnet mek isteyenler, bunun için hat- devre karımnda izhar edilen fikirler sirayet etmiştir. Her iki dükkan • 

· · iade edilmiştir. ta ~~ı.·anlar Macaristan dahil umu?'iyetl~ bu dostluğu takdir ed!"" kısmen yandıktan sonra ateş 

işlerimiz dan addettiği için diyor kı: ~ l mahiyeıtedır. M. Papanaıtaayo bil· .. d- "/ - t" 
"Beyaz ırk bütün dünyadaki İktısadi konferans ve haricinde çalışanlar az eleği hassa ıu noktayı da kaydetti: Yunan son uru muş ur. 

T eslihat işleri .. 
CENEVRE, 19 A.A. - İktı- dir. Prens Otto validesi ve kar- baJvekil ve hariciye nazırının Anka

nüfuzun ancak beşte üçüdür. sat konferansında Mart muka- deşlerile beraber Belçikada bu- rayı ziyaretindeki ehemmiyet aldedi· 
Eger yarı Avrupalı ve yan As- velenamesinin tasdiki ihtimali lunuyor. Genç prens Belçikada len muahedenin de fevkindedirlaf. diğer 
yalı olan Ru'""a da Asyalı mil- f tah taraftan akted;ı..., bahri iti iki 
- -J • • d hakkında sorulan bir suale ceva mükemmel bir darül ünun - memleketin mü bel münaaebatm-
letlere ilkihak mecbunyetın e ben İspanyol murahhası iki ila sili gördü. Şimdi de İngiltereye ela büyük bir eh~yeti haiz olacak Başı birinci sayfada 
kalırsa Garp ırklarının nüfus üç Romanya 6 ay mühlet talep giderek orada da yüksek tahsi- tır. !eri üzerinde derin bir tesir bı-
kuvveti azalmış olacak Şark etmı'şler, fakat Estonya, Yugos !ine devam edecektir. Mükem- Harici komiıyon te~. toplana· rakmış Ankaranın sulh ve iti-

·ıı 1 · · lrud t" b ta caktır. Papanoıtaıyo bu ıçtimada Bal A ' . . . mı et enrun re 
1 

me su n Javya ve Yunanistan mukavele- mel bir tahsil görerek yetişen kan konferansının neticeain.i anlata- laf yolundakı polıtıkasına em-
mütenasip olarak artacaktır." nin yakında tasdik olunacağını prens Otto kendisini Macar tah caktır. niyet edilebileceği hissini ver-

Hearst istikbalde bir umu- işrap etmişlerdir. Lehistan bazr tında görmek istiyenler için ıniştir. Daha geçen sene Atina 
mi harbin daha çıkacağın- ihtirazı kayıtlar dermeyan et- memleketin istikbal yıldızıdır. Hindiçini de mahkumlar sulh konferansına iştirak eden 
dan bahsediyor ve diyor ki: miş, Macaristan tasdik edemi- Fakat unutulmaması şey lazım HANEİ, 19 A.A. - İndopa muhtelif milletlerin bazı murah 

Tütün 
inhisar müdürü Behçet Bey izahat veriyor 

Ankara 20 (Telefonla) - Bu aa- - Bütçemiz. alb aylıkb_r. Malirr 
bah buraya gelen Tütün inhiıa.- mü ye 12 buçuk mıly?nu verdım. <!erı~ 
dürü Behçet Beyle görüıtüm. Kendi· kalan 12 buçuk mılyonu da mali ıe~ 

1 
aine Samıun tütüncülerinin son mü nihaye~e ~dar ve~ece~İln. B~ •f~ 
racaatlan hakkındaki mütalaasını sor hükıimebn bızden bır mılyon lıra . 
dum. Bana dedi ki: la varidat iıteyeceği gazetelerde J' 

_ Bu tütünlerin aahn . alın.~11 zıldı: Bu!"u. v.el'l!'eğ_e gayret ede~e'l"~ 
bütçe meselesidir. Mamafıh elımız- Faalıyetimı:ıın ınkıtafında yen! k.• ıl< 
den ııelen yardım yapdacaktır. Bu hu nun fayda11 görülm~~t.~. ~lını<':.,ı 
ıusta Maliye vekaleti ile temas edece bulunan fazla stok t~tunlerın h~"\ 
ğim. satılmasına kanun musaade em_ııştı • 

Behçet Bey burada 10-15 gün kala inhisar id'Ve•i bu sahf~ yao~bılırı~ 
cağım ve büt~e iti ile meşgul buluna için müıtahıille~in. ellenn.deki oto 
caiını ilive ederek dedi ki: nn satılmasına ıntızar ediyor. 

Maliye vekili hastadır 
Doktorlar kendisini bir kaç gün 

ihtilattan men' ettiler 

"Vuku bulacak olan umumi yeceğini ifade etmiştir. Bunu gelen bir nokta var ki Macaris- cifique Ajansı bildiriyor: Haidu haslan, Balkan ittihadı fikri 
harbin mahiyeti ne olacağı a- müteakip konferans, şarktaki tanda krallık taraftarlarının me ong cinayet mahkemesi Tonkin mevzuu bahsolduğu zaman, 
çıktır. Asyalıların beyaz ırka ve zirai memleketlerin taleplerinin saisini neticesiz bırakmaktadır. eyaleti dahilinde yapılmış olan Türkiye ile Yunanistan arasın
hıristiyanlara karşı olan şedit müzakeresine girişmiştir. Eski Habsburg hanedanından ihtilal hareketlerinde metheldar daki müşkülatı öne sürüyorlar 
husumeti aşikardır. Şarklı as- Yugoslavya, reis tarafından bir prensin, hem de müteveffa 180 şahıs hakkında hükmünü ve anlaşmanın gayri mümkün 
kerlerden Avnıpa'run ve Ame- vaki talep üzerine M. Manoiles- ı imparator Karl'ın oğlu Ottonun vermiştir. Bunlardan altısı ida- olduğunu söylüyorlardı. O ta
rikamn bekliyeceği muamele conun vermiş olduğu izahata ha Macar tahtına getirilmesi ge- ma yirmi dokuzu müebbet, yir- rihten henüz bir sene geçti. An
meydandadır: küçük çocuklar raretle müzaheret et~iştir. Por rek Macaristanm komş~lan, mi yedisi muvakkat küreğe, 87 kara ile Atina uyuştu ve anlaş
süngülerin ucuna takılacak, er- tekiz murahhası, tercıh esasına gerek Fransa tarafından hıç hoş , :si nefiye, beşi mevkufiyete, bi- tı. İki memleket arasında sıkı 
kekler öldürülecek, kadınların müstenit sistemin kabulü tak- görülmiyeceği her vesile ile an- ri mahbusiyete mahkUm edil- bir dostluğun temeli kuruldu. Ankara 20 (Trlefonla) - Bir müd gün için ihtilatın menedilmitleı-dit·.ıı 
binlercesi esaretin en aşaği şek dirinde zuhur edecek müşkilat- !atılmıştır. Başta Fransa oldu- miş altısı da müstemlekelere Çünkü karşılıklı hüsnü niyet detten beri rahatsız bulunan Maliye Şükrü Beyin iyileıtikten sonra _ 
1. k l cak H · · İ Af • ' ·· h. J vekilı· Saraç og" lu Şükrü Beye kon.süt bir müddet iıtirahate muhtaç olcl~ğıl ıne onmuş o a tır. ınstı- tan bahsetmiştir. Almanya mu· ğu h.alde küc;ük tila =.·.· resin.ı go··nderilmiştir. On dokuzu be- var. Bundan daha mu ım o a-

. dmJ · d 1 tasyon yapmak üzere davet cdılen bildirilmiıtir. yan Amenkanın ka arı, er- rahhası bu teklifleri tetkike a- teşkıl eden devletler boyle hır raet etmiştir. rak, iki memleketın ev et a- Akd Muhtar Bey ve Neıet Ömer A 

kekLeri nazarlannıza Şarkı Ka- made bulunduğunu beyan et- şe~·in vııkuuna mani olmak e.- Tahdidi teslihat damlarında siyasi cesaret ve Beyle diğer mutahaasıslar Ekspresle H ? 
ribe çeviriniz ve anlayınız ki o- miştir. Bunun üzerine konfe- metinden hic; vazgeçmiyorlar. CENEVRE 19 A.A. _ Tah azim var. Atinada iken, Yuna- lstanbula dönmüşlerdir. arman SOnU mU 
r2da olan şey bir zaman sonra rans bu teklifleri hususi bir ko- Bu şerait dahili?~e pr:nsin Ma- didi teslihat k~misyonu İspan- nistan ile Türkiyenin uyuşma- . . Serbeıt Cümhuriyet fırkaaınnı. 3 
bizim sahillerimizde de olabile- misyona havale etmeğe karar car tahtm~ g.etırı_lmesı he'. _hal- yol murahhasının riyaseti altın sına ihtimal vermiyen bu zeva- MutahaHıalar, Sıhhıye .v~~lı. Dr. ay zarfında teıkilatı için (40) hin lif' 
cektir. Biz harp istemiyoruz. Fa vermiştir. de yakm bır ımkan dahılinde da ı·kı.ncı· derecede bahr"ı devlet- tın bazılarını burada, Cenevre- Refik Bey ve Maliye ve~lımB ız.ın hta· kadar sarfettiği tesbit olumuıtur. /!J 

.. · bibi müdavisi Ekrem Şenf eyın U• • Y .,.;ot 
kat bizim istemememiz harbi Hindistan konferansı görünmüyor. ler irin bir tali komisyon teklif de gördüm, ayni mevzu uzenn- zurile yaptıklan konsültasyon netice msoofırkı·a ~lınclid.~n ~n gaz~t a1' 
menetmez." Londra, 20 (A.A) - Yuvar- • ·" · de konuştum. Türkiyenın sulh inde hastalık tehlikeli devreyi atlat- 2 ıra ~erı gı ve ymc aynı g"' 

Nasıl ... ? Amerikalı gazeteci lak masa konferansında Hint BRÜKSEL. 19 A.A.- Kont etmıştır. ve itilaf politikasındaki candan ~ğı ve ahvali sıhhıyesin.in salaha doğ ~!.:.ıı"e~n e~e::. muk7'e·r hSe~tııı 
okuyculannı meraklandırmak murahhasları bilhassa doktor Hunyadi, kont Sigray ve kont Otto'nun sinni rüşte cusıılü-mü alakasını samimi takdir ediyor- ru gitmekte olduğu kanaatini adin· u .ıı:;:~t 15 s:ı:~ •~nd. az .,dil· 
icin Türklerin bütün Avrupayı Mon1·e Hindi~tanda mes'ul bir Szuraki ile Macar kıraliyetc;ile- nascbetile yapılacak merasimde !ar. mitlerdir. Ydi~~ ukzefreka h~il"e dıye ·rl' 

· k ·· b Siirt Meb'usu Röntken ve kan tahlili iyi netic~ler ' gı mevıu ır ma ın e IO istila etmekle de kalmıyarak A- hükilmet vücude getirilmesini ri mümessıli M. Zity yarın Ste- hazır. buludı:ıma uzere uraya MAHMUT vermiştir. doktorlar, haıtayı bir kaç niyor. "' 
merikaya kadar gideceklerini istemi !erdir. enockerzeel satosunda prens elınışler ır. _ _ .. .. .. - - - --; .. e· 

--- - - - - · --- - d F - .1 Lehistanda geçen Pazar gunu !eri bildiriyor. Bu hesaba go• ~ 
--ı::::·ı··.;.. .;;;.~.:;;;. ... -.-.-~:...---··-r·::::ı lesidir. Cenevrede bulunan baş- teslihat hususun a ransa ı e 1 . fhabatta Pilsudski'- Pilsudski rahat rahat işliycc~P 

..•. l ... •.ıa_fi_a_l_ık •• s.iy_a_5_ı_ıc_l_ı1_a_ı •• ı..· *• :~~~i~i~~~~s~~~~:Xıı~e~~ ;!s:::::~ ~:ı::~~.~r::~;~~; ~r~~~~~~~;~=~~n~~sı ~~~~!~ ~~~ü:::~ti~~ç~~~e~:Sıı· 
__ rettiğimiz bir telgraftan anlr- ru değildir. Franklın Bouıllon'.- mb e. tihır.b t Lehistanın dör- mevcudü 444 oldug·una go~, 

· Y · 1 kd · · l · lA M"' ül u ın a a tı ~?~ kı unanıstan a a .. ettı- nun tenkıt enne e~ve .~ u~y düncü meclisi içindir. Ve 1926 223 bile bir ekseriyet demek: si 
Cenevredeki İhzari tahdidi run bütün teklifleri gayri varit kabul ederek İngiltereye de mu gımız bu mukavele tahdıdı tes- Briand sonra da Musyu Tardıeu . d p·ı d k. tarafından Şimdi gelecek Pazarda a:Y 

. . b k k bul ı·h k . d k . 1 d. t. d senesın e ı su s ı . 1 •·tı' teslihat konf~ransı müzakeleri- görüldü. S~nra ~iman murah~ ~abı~ın?e u .no tar .• a et- ı at omısyonun a .0 ~n~uş cevap ver~ı~ er ır ve ne ıce e a dan darbei hükumetten son meclisinin ıntihabı o aca ... ı< 
ne _dev~. e~ıyor. Konferansın s~, aske.rle_rın mıkdarı hesap edı- ~~~tı. Gerçı 1928 ıtıla~ı suy.a ve alkışlanmı~tır. ~c.ız ıçın.d~ hükumet ıtım~t kazanmıştır. ~ ~kincisidir. İlk iki intihabat- Bu meclisin 111 azası vard C 
içtımaı gunund!"nberi gelen ha- lırken ihtıyat sınıflarının ~a bu d~ştu. Fakat şa}'.a~ı dıkkattır çırp_ınan koı:ıısyon ıçın tahd.~dı Fakat şayanı dikkat olan n~~- ta Pilsudski'nin fırkası yok- Diger meclisten şu farkı vardıı 
herler tahdidi teslihat hakkın- ·na dahil olması hakkındakı meş kı, Cenevrede İngılızler bu nok teslıhata dogru atılan.bu mus- ta bu istizah ve cevap degıl, D be" h··kA tten son- ki, bu ayan meclisinin azaları e 
cıaki Fransız nol:tai nazarının hur teklifini ortaya attı. Ma- ta üzerinde müstenkif kalmı§- bet adım bir ibret dersı olmalı- F;anklin Bouillon'nun tenkidi- tu. ar 1 .~ un:e tih b t 30 yaşım tecavüz etmiş münt 

1 her re..-e konuldukca kabul eciil lfundur ki bu meseleye Fransa lardır. Aleyhe rey vermemiş- dır. . bütün Fransız matbuatının rall928 scpn~lsı deki':Ilb ma u·~ca~:- hipler intihap etmektedir. fl3tl. 
· · - · d h · k 1 d" H lbuk" Iı T noktai * * * nı · · · · P1 mış ve 1 su s u - b ki d' r 1 ı iıı di·gini bildirmekterür. Evvela pek zıya e e emmıyet verme - er ır. a ı ngı ız .. . . • . alkışlamasıdır. Denılebılır kı 1 e ilk defa olarak fırkasile be- u ıger .mec .. ıs az~ ~rın ı 

M.. u·· Litvinof tarafından der- tedir. Çünkü Fransada mecbu- nazarının bu meselede Fransa- Fransız hukilmetı hancı sıya- F sada hiç bir mesele hakkın ey k F k t 
1928 

s hap için bır muntehıbın 21 Y 
usy . V f ld - .. t d b ri h kkı d k' . . h ran raber anşmıştı. a a e- . k . kAf"d" me an edilen teklifler reddedil- ri askerlık vardır. e e rat_:a- ya mua~ o 1:1gu .o e en e set .a n a ı ıstıza a cevap da bu derece fikir birliği görül- nesindeki intihabaıtta Pilsudski şını ıdra etmesı a ı ır. ı 

di ~u teklifler arasında emni- lim görür görmez sık sık degış- malfun hır keyfıyettı. ver~ı v~ ~270) reye ;arşl (~23) düğü vaki değildir. Bu, fena bir kazanamadı. 444 azadan ancak Lehistan intihabatı için Jı.I 
y~t ~elesinin tahdidi tesliha- mektedir. Diger taraf~n Al- İhzari tahdidi teslihat komis- rey~!~ 1.tı:~t ~~z;n ~lins~zah alamettir. Çünkü esasen Fran- 130 aza intihap ettirebildi. İki zırlılı: epeyce dedikoduyu nı~~~ 
t takaddüm ettiği hakındaki ~nyada m~cbur1 a~ke~lık kalk- yonu bu seneki içtimaı ile be- ~akrırını . u~y~ .. ra .. F ank~~- sanın Cenevrede İtalya ile an- senelik bir parlamenter faaliyet olmakta idi. Hükumetin intı ıtı 
n~zari enin tahdidi teslihata tıgmdan ~aıma ayı:ı mıkdar m.u şinci senesini idrak etmiştir. ıllo~ vermı~tı. . usyu ~ , ın !aşmakta ve salr beynelmilel ten sonra Pilsudski'nin fır- bata müdahalesinden ba~ n!,e 

A . :ıduğu harp malzemesi- hafaza ı;<lıl.mektedır. Bu şeraıt Malumdur ki k<ımisyon 1925 se- Bouıllon Bnan? ıle Tardıeu nun 1 l de takip ettiğ siyaset, kası (109) a indi. Binaenaleyh zetleri hapis ettiğinden şıka.~rİl 
manı . . '. . altında ıhtıyat sınıfına geçen nesinde teşkil edilmişti. Fakat şahıslarına tarız etmemekle be- ~.e~e ~ ~r . b bile Fran ı meclis da - ıldığı zaman Pilsud- edilmekte idi. Bu şikayetle 
nın tahdıdı. gıbı talepler vart· efradın tahdidi teslihatta hesa- beş senedir tahdidi teslihat me- raber, siyasetlerini tenkit etti. ıtılafgırız ıken, ~un . . k"'nin hü'frilmet fırkasının mev ne dereceye kadar doğru otdf 
Sonra komısyondakı ba~ı ~za a- ba dahil edilip edilmemesi hay- selesinde yapılan müsbet işler Franklin Bouillon hükume - s~da efkarı umumıyenın ı:svr s ~.. cak (109) dan ibaretti. ğu malfun değildir. Lehistıın ~ 
nn. mensup. olduklları hukume~-1 li ehemmiyetli bir meseledir. komisyonun haricinde olmuş- ti harici siyasetinde pek fazla bıne ~azha; okl.mamd'lası ~e Faz a cş1tn:ıiangeren Pazar günü yapı- Almanların Slav akalliyetle 
lcrın noktaı nazar arını ternsı b" . L d h t d·ı bulmaktadır Almanya mutedıl telak ı e ı mesı, ran- ., . . . .'

1 
. teşt 

edi etmedikleri hakkında Mıis Fransa buna o kadar ehemmi- tur. Bunların ırı on ra .~a : mu e ı !' t tb:k d'l . sızların ne derece tehlikeli bir lan intihabatta Pilsudskı'nın nın, Musevı erın.ay~ ayrı bil 
.·· titvinof şüphe izhar etti. Bu :yet vermiştir ki 1928 senesinde didi teslih~t konferansı, dıgeı: 1 Youı~~ ~ anı~n a ı e hı ~m'.~ 'lın" et ile malill olduklarına 248 aza intihap ettirmeğe mu- külleri. vardır. Hıç şuphesit dl' 
~~ktanın da tavzihini lüzumlu ı Ingilterenin ba.hri tah?idi tesli- de yuna~ıs~anla. ar~:zdak~ y~ceı:_ın .. en! ersay ~.?.a e esı zı ıA? eder. vaffak olduğunu telgraf haber- !arın bir kısmı kuru yaygara 
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1 Muhacir r Mahkemelerde 
•• 
Uç inhisar H. davası ?rimler Tahlisiye 1 1 Tiltiinde ...... 

itiraf etti Tahkikat Muamele vergisi kal Bir umumi müdür- Osmanlı bankasın- Sevim vapuru Giri- Divanı alice konu-
Dalgıç İsmaili öldü karsa ~~miyecek lük mü olacak? daki 28,000 isterlin de hareket etti lan haciz Behçet RAnkara-

M taf Verginin lağvı esas itiba- Alakadar zevat bu hu- j idare parayı istirdat Muhacirler ayın 28 inde Sabancalı Hakkı B. dev- ya acilen çağırıldı 
ı. ren us a rile takarrür etti l ? için dava açb Küllüğe geliyorlar !et şurasına müracaat etti - --
ıvıüd f · fi · · · susta ne diyor ar. B d al hind k a aaı ne S ıçın cına- Bundan bir müddet evvel Sa- Tahlisiye müdürü umumisi Muhtelit mübadele komisyo- Yavuz ve Havuz işinin diva- u avet ey · e İ 
Y t. · · f tt" Tütün, ispirto ve tuz inhisar G. · K 11·-- kl a·ı "lid hki'- tl e ı yapbğını ıtıra e ı nayi iBrlig-i hükfimete müraca- Necmettin B. Pazar g;'"ü Anka nun ırıtten ü uge na e ı e nı a e görülen davası netice- ta 0 ,1;.a a ala' kadar nıı?. 

larmın tevhidi hakkındaki cere ~· 
Dalını- İsmaili öldüren Dum- atla dahili sanayiden ve ihracat yanın tahakkuk etmek üzere ol- radan şehrimi_., gelecektir. Nec cek muhacirlerin nakline me- sinde sabık Bahriye vekili İhsan Dün akşamki Politika refiki-

.,.~ eşyasından alınan yüzde 2,5 mettin Beyin avdetini müteakip mur ettiği Rasih Bey dün Se- Bey iki sene, Sapancalı Hakkı . .. .. . 
•l,{UPlnar vapuru tayfalarından duğu anlaşılmaktadır. Bu inhi· · ·ı G" ·d h k t _.. . mız tüttin inhisarı umum müdü muamele vergisinin kaldırılma- bir müddettenberi tehir edilen vı!11 ;rapun e ırı e are e ... - Bey bır sene, Nazmı ve Fikret .. B h Ustafanın dün Aiır cezada sarların bir müdiriyeti umumi- şt ru e çet B. hakkında Maliye 
.. ,, .. _ dilm" sı için teşebbüsatta bulunmuş- d'" dah f dalı . Osmanlı Bankasındaki alacak mı. ır.. .. .. Byler de dörder ay hapse ve bu veka"letı"nce tahkı"kat ı"crasın• ~·...,..kemesine devam e ış- yeye tev '' a ay netıce- Sev m apu ayın 23 uncu g 

ti tu. Birlik bunun için Hükfunet meselesi takip edilerek bu sene .. .. 1 
.• v ru . işte hazinenin uğradığı zararın 1 . r. Mustafanın vekili dünkü cel !er vereceği kanaatı hakimdir. gunu Gırıde vasıl oalcak 28 ın uzum görülmüş ve bu tahkika-

""- erkanına bir de broşür gönder- iı-inde muhakkak istifasına ça- • da tediyesine mahkum olmuşlar t · ·· · 1 · "'""müdafaasını yapmış ve mü Bu kanaatın bu sene zarfında ~ ci günü hareketle Küllüğe gide dı a tuttın ın ııFar idaresi hasmı: 
'ckkilinin cehalet yüzünden in mişti. kuvveden fiile çıkacağı kuvvet· lışılacaktır. cektir. Komisyon muhacirleri ·M h'-· . tl . . kt b" r~k~b~ Hüsnü Beyin mem~ eı!.ı 
L, Sanayi Birlicnne Ankaradan a ıuımıye erını ço an ı- d -"lrda bulunduğunu, Mustafa- .,. le ümit olunmaktadır. Dün bu Beynelmilel tahlisiye idare- Küllüğe sevkettikten sonra üç . . . ıgını yazıyordu. Bizim yaptığ 
IUıı. İsmaili, müdafaai nefis va- gelen mevsuk malfimata naza- mesele hakkında alakadar inhi- sinden ayrıldıktan sonra tabii- günlük iaşelerine tekabül ede- tınp hapıshaneden çıkan bu z~- mı.z tahkikat bunu teyit etmek
lı!'ttinde kalarak öldürmeğe ran hükumetçe dahili sanayiden sarlarda tahkikat yaptık. siye idaresinin alacağı olan 28 cek parayı da verecektir. vat~~ Sabanc_alı H~!_a Be~ın tedir. Vekaletten vaki olan ser 
'lıeı:bur olduğunu söyledi ve hiç ve ihracat eşyasından alınan Böyle bir şeyin mevzuu bahs bin İngiliz lirasının bir miktarı Diğer taraftan Milas kayma- ma ~ ?1?ugu m:b~agı tedı:ı-:e bir davetle Behçet B. evvelki 
01tııazsa hadi9Cde tahrikin naza muamele vergisinin kaldırılma- olmadığı ifade edilmektedir. ecnebi memurlara ikramiye ola kamlrğınada telgrafla malfımat ~tme~ııp _ıçın, şehnmızde ve dı- akşamki ekspresle Ankarav; 
~ dikkate alınması ricasında sr esas itibarile takarrür etmiş- Müracaat ettiğimiz müskirat in rak bu mebJ.ağdan tarhedilecek- verilmiş, muhacirler geldiği za ~er_ bır iki ~asabada bulunan em gitmiştir. · 
''lllundu. Hadise, malfundur: tir. hisari müdiriydi ise hiç bir şey tir. Bu para hükumetimizin İn- man açık ta kalmamaları için 1?~ne hac~, konmuş ve.bu em- Tütün inhisar idaresi bu me· 
?,algıç İsmail, bir gece şimen- Muamele vergisinin dahili söylemek istememiştir. Tütün gilizlerden alacağı paradır. Os- Dahiliye vekaletinden şimdi- lfilrin satılıga çıkarılması takar- sele hakkında ade•ni malf.ımaı 
.ııfer vagonları arasında ağır sanayiden ve ihracat eşyasından inhisar idaresinden bir zat di- manlı Baııkasında mahfuz bu- den tahsisat istenilmesi tavsiye rür etmiştir. beyan etmektedir. İtlarede ketu 
llıtcruh olarak bulunmu", hasta alınan miktarı 5 milyon lira ka- yor ki: l akt dır Faka baıık edilmiştir. Haciz karşısında Sabancalr mi yet muhafaza edilmektedir. 
n " dardır. dunınd da_ · .. dd~ para_ li a- Dün komisyonun Türk beye- Hakkı Bey şehrimiz birinci hu- M""d·· tve nakledildikten sonra çok - Benim fikrimce böyle bir a ur ugu mu etçe ış yen u ur umumi vekili Hamit 
h._ ı Tabii bu vergi kalktığı tak- f . . b" . 

1 
!mı • ti murahhasası reisi Tevfik Kil.- kuk mahkemesine müracaatla, B k · ·'f'lrnıyarak ölmüştü. tenkit faydalı netice veremez. aızın ıze aıt o up 0 yacaaı ey endisile görüşen bir mtı-

dirde muamele verbisine muka .. f"h . t ... 
1 

d" , " mil Beye burnundan ameliyat haczin ref'ini talep ve dava et-lsmail ag·ır yaralı olarak bu- Çünkü yapılacak tasarruf •se bu munazaı ı tır. ngınz er ıger 
1 

t mı"ştır· harririmize demistir ki: 
L. bil hükf.ımetin erbabı sanayie imk' d H .d . . 1 . raf d b .. . yapı mış ır. . " M··a·· B d.. k · 
'lillduğu gece Dumlupınar vapu verdiği sanayi primi de kalka- ansız ır. er ı arenın ış erı ta tan a u paranın muhım • . .. . Bu dava birinci hukuk mah- - u ur . un a sam anı 
tııııa avdet eden tayfa Mustafa- k gene aynen yapılacaktır. İdare bir kısmının bankada muhafaza Talı mubadele komıs- k . tahk"k t h'k" 

1 
... d bir davetle Ankaraya gitti. Bi-

~,,. ca tır. b . . d h "d d"ld""" d d 1 idi emesı ı a a ım ıgın en ze bir şey söylemedi. Fa'·· t bo··. :" ayağında tek bir sarı iskar- u vazıyetın e er sene varı a- e ı ıgm ~n ': :ı~r. ka~ ücreti yonun un na geçtikten sonra mahkeme heye- ,... 
P.'.11 bulunması ve ağzından bazı Ticaret odasının tahkik tını artırmaktadır. Se-nevi Hl ola~ak kesilece_gını ıddıa. etmek İstanbul, 19 (A.A) _ Muhte· tince aleni olarak rüyet edilmiş yle bir tahkikattan haberim 1 l~ph d · l mı"! on Jır" a "dat 25 ı"l d 1 Al - ki ld yoktur. Surivede a ılacak olan .., eli sözler kaçırması şüphe- e ece""'ı iste Y varı m yona t_e ır er. acag __ ımrz na t 0 u .. - lit mübadele tali komisyonun- mahkemede gerek hazın· eıun· ge 
11 ıs k t E 931 · b" - h ld h ı- fabrika i•,: il.e bu davetın" al~'--. 1... Celbetrniş ve aleyhinde diğer çı mış ır. sasen senesı ı- g~ a. e ta vı at olarak ve mu- dan tebliğ edilmiştir. Şimdiye rek Sabancah Hakkı Beyin ve- """" 
-.ıı deliller daha zuhur etmesi Gümrük idaresi Ticaret oda- dayetinden itibaren kanunu h_ım bır_kısmı da alı.konarak ve- kadar Ankara caddesinde bulun k"ıllerı· hazır bulunmuşlardır. dar olduğunu zannctmiyonım. 
~lınıerine tevkifine lüzum hasıl sına gümrüklerde tüccar komis- mahsus mucibince tfitün inhisa· nlmek ıstenmektedır. H .k. f "dd. ..d Bu fabrika meselesô henüz in-
• yon d k . ..lhak b""t il .d 1 makta olan komisyon bürosu· er ı ı tara ı ıa ve mu a- taç edilmemı· ·r. H.,.lı" mu-zake 
~ U§tu. Mustafa geçen Celseye cu ve sa e_ce om_ ısyon•tu n mu u çe e ı are o una· B d b. ··dd B "1 d M" k - d ı.:. 

un an ır mu et evvel eyog un a ıs so agın a ""- faatta bulunduktan sonra hey'-~r vak'ayı tamamen inkfır ~amı altıı;da ıc:a:l:'ı f~lıyet edip cakUr. Bu idare için daha salim ahl" . ..d. . . ki ka 1 b" rededir. Behc-et Beyin Ankara-
~Yordu. Dün vekilinin ifşaatı ış yapmaga. salahıyetı olup ol- bir şekil olacaktır. t ı~ı~e m~ :ye~ bu karışık ın: dilm.YT?aka~~k c:;as~na et bir müddet müzakereye çekil ya davet edilmesi daha ziyade 
Uıerine kendisi de itirafatta bu- ~ad~gı ~a~um ol?1ıyan eşhasın Bu üç inhisar tevhit edilince mese e en o yı smanlı Ban- na e ıştır. ınae ey ' miş ve neticede mahkemenin hu Samsun tütüııcülerinin vekalete 
'UŞtur Neticede maktul bır lıstesmı vermıştır. Oda bu şüphesiz gene ayri ayrı şube mü ~;mı d~va eı::ruttij,~akat ~gi ~üro. ~3 . Teşnı:~denk 2~ davayı rüyete salihiyettar ol- olan bir miiracaatı ile alakadar 

·. ~ap İsm~ilin sabıkaları miltta eşhas hakkında tahkikat yap- dürleri olacaktır. Bu vaziyette ~z ~r uz aşmagı a ettı e- :frınısanıye a ar apa madığma binaenaleyh, davam olduğu kanaatindeyim. Mesele 
~ t b"ti . . Mtidd . . maktadır bu müdürlerin salahiyetleri tah nn eı:ı, t~vassut e~erek, banka ~ ~caktır. Bu ayın . 2? reddine ve devlet şurasında rü- Behçet Beyin Ankaradan avde 
li~ es ı ıçın eıumumı- L. f b il dit edilmiş olacaktır. Her saha- al~yhıne ıkam~ e~~en d~v~ ga- ındekı celseye . davet . c;_dılmış yet edilebileceğine karar vermiş tinden sonra tevazzuh edecektir 
Ilı c tezkere yazılması kararile Ü er o uğu da umumi müdürün fikri olmak Y? mı.:a~e~ bır muddet ıçın te- ol~ ~:V~t ile 2~. ıla 26 tir. On gün sonra buraya döneceği 
be ilhak~ 1 ~ K; ~vvel Perşem Balıkpazarında lüfer bolluğu 1• lin tab" fl . 1 hır edılmıştı. tanhlen ıçın randevu almış o- Sabancalı Hakkı Bev Devlet ni zannedivorum " 

ı· 1 Y.e talik edilmıştır. vardır. _Her gün kayıklarla Mar azını gke cMe ıaf.1! e ıekş ~rl ı.;- Şimdi bu davaya tekrar de- lan kimselerin işleri sırasile gö şurasına müracaat etılıictir. · ~---
1 d 1 d im k zayaca tır. aama 11 v a etın dil k · İ ili" alıli . ··ı ktir Faka b "b" ~ Ü } it 1 arnavu u öldilren IT'.ara ııı;_anarın. an ge e te- k d" . hs k . vam e ece tır. ng z t sı- ru ece . t, u gı 1 zeva· Devlet şurası kat'i bir karar ç ay ık maaşlar 
S d B _ _, f at! 60 k en ısıne ma us no taı nazarı "d . . b.. çılır lmaz . b" b . . k k . ır. u yu.c..uen ı er uruşa vardır." ye ı aresının_ o?'unlu hesapları- tın ur_o a . açı . yeı;ıı ~- verecektir, 

a rının mu a emes ı kadar inıniştir. na nazaran hızım alacağnnı7 an rer tanh tesbıt ettirmelen la- ___ ....,___ Eytaın ve eramil ve mütekai· 
Sebze halinde Selami ve Rı- Boğazda tutulan lüferler ge- cak 22 bin Ti.irk lirası imiş. zım gelir. Maarifin bir tamimi dinin üç aylıklarının itası için 

it isminde iki şahsr öldürmekle ne pahalıdır. Kılıç balığı 100 Kız taşının kaidesi Adliye terfileri Maarif vekaleti maarif ema- bordroların ih~arına başlanmı~-
~nun Sabri Ağırceza mahke kuruşla lZO arasında satılıyor. Fatihteki Kıztaşı sütununun s •• f Ankara, 19 ( Telefonla ) _ netlerine iU tamimi göndermiş- tır. Maaşların 1t_'.ls1 ~ncak _ıs ~a-

t ~C~inde yapılan muhakemesi Levre~ l 30 .kuruş~ur... .. . etrafına parmaklık çekilmesi ta ey~.ft:'le er 30 kadar adliye memurunun 1ı:ı tir nun~ evV'Cle dogru ita edilr.bılı 
"Cti Et fıatlerı de duşkundur. Bır ka ·· tm. t. 1 · UD . . s "d . . cektır 

r Ilı l:csinde idama mahkfim ol- k .. d b . A · it k rrur e ış ır. men yemden tayın ve kısmen 1 - Bazı mektep ı arelerının M :f J • • 
1 uş \'e Temyiz, bu karan Sabri 1 aç ~n5;~ en ~m~a ı asa) Bu taşın bekaret tılsımını ih- de terfi ve nakil suretile terfile muallim ve talebenin devamsız anı aturacı ar cemıyeti 
thine nakzetmişti Dün Ağırce arınk ad Euruşab al kar et satı tiva ettiği hakkındaki efsane Ekalliyetler nasıl se rine ait kararname Heyeti veki- lığı ile alakadar omadıkarı mü- intihabı 
~ ..... ahk · ma ta ır. t ve a 1 ucuzlu- A rupal lar b ninde pek ziya · · · · f · l d 1 ı1 k 
lla ... emesinde Temyizden ğundan zahire tacirleri mem- v . 1 _ey . t - h t d ki ? lenin tasdikine ıktıran etmiş- ettış rapor arın an an aş ma Dün Beyoğlu c. H. F. bina-

•· 1c kzan gelen bu davanın yeni- nun değildir. Bu ucuzluk karsı- de şayı oldugu cıhetle, stan- ya a e ece er• tir. tadır. . . . . sında manifaturacılar cemiyeti 
1\ ruyetine başlandı. smda fasul a nuhut ibi er:>ak bula gelen her _seyyah muhak- F" • .. . . Ankarada soğuk 2 - Talebe vehlerının ım7a- heyeti idaresi intihabı yapılmrı 

,, Mahkılm Sabrinin vekili 1 d . .Y,_ .. d"" g · kak Kıztaşrnı zıyaret etmek ar ırarıler ve yuze llılıkler larır..ı havi defterlere lüzumu tır "az ı<~t•0 ~rı us"ıın ur. · h tmekted" Ankara 20 - Burada soğuk h . -1 d" -- · 
% ~ ~uri B. Hasan ve Fet-. 1 k . d hak . zuHsu~u ız a: e tf l b ırl. dönemezler lar artmı~tır. Bu sabah hararet kaldabr e. enın:ıyd~:. ven met ıtgı, Saat 16 da rey sandığı ıl-
~. ısnıınde iki alısın hali firar za ma ı emesın e mu emcsı ımayeı e a a osu sıf d - b k d d.. ta e enın getır ıgı mazere ez mış ve reyler tasnif edilerek 

~ "bulunduklarını ve cinayetin yapılmakta olan Behiç Beyin H" . tfal . ti tar f Yeni seyrüsefer talimatname .1: .~ aşagı eşe a ar uş· kerelerinin sıhhati tetkik edil- Salahaddin Nail Saded<lin Se· 
'l'ııi zamanda bunların da i•ti dün muhakemesine devam edil- d ımka~eı e c7~ıyelS . ~ m- si Heyeti vekileden çıkmıştır. muAşturd. 

1 
k 

1 
. mediği, bazı mekteplerde mual zai Mehmet Koço Yordiadi, 

)il rijq1 ~ - . ahi 1 ak lb" an anunu sc.,.mın mcı per Talimatnamede "Osmanlı pa na o unun e ser yer enne lim tal b tv llerinin vak • • f . 
t~ e yapıldığını kabul etmek mıt ve ş t o ar ce ıne ka- şembe günü akşamı verileceft: . • . . . - kar yağmıştır Her tarafta bu .. ve .e e ce e _ .: Agop Calmanyan, Yirayre Mı-
~ı:ı etti~ini Sabrinin başlı b _ rar verilen Nazmi Beyin Erzin- · 1 k !ık b 1 Ik" saportu ile memleketımızı ter- . .. ··1m· • d • d tü zamanıle doldurulmadıgı go kadı İhsan Cevat, Moiz Galli· ~ " , a o an ış a onun evve ı se- ketm. 1 .. li . mevsım goru emış erece e rül ktedir • 
'· a her iki ~ahsr öldürdü<Tü is- canda bulunduğu anlaşıldığm- nelere ait balolardan daha miin ... ış o an .mu~ m ve gayrı şiddetli sog-uklar vardır Bir me . . . . ko, Koço, Kadri, Ahmet Neut-
"'t d"I · -- · · · ".. d · t. b tı"l ·r d · · . . . . muslımlerle fıranler beyanna- · Maanf ıdaresı bu noktalara · M taf M t Osman Ro-~ e ı enııyecegıru ılen sure- an ıs ına e sure e ı a esımn tazam olması ıçm şımdı<len ha .. . . . çok yerlerde don başlamıştır. . ' .

1 
. . tı, us a ura • • 

~k Sabirinin idamı yerine aza- alınmasına ve gelmiyen şahitler zırlığa başlanmıştır. me us~une .~ab_ıdırl~~"~e~ıl - Trabzon, 19 - Burada ilk ç?k ehemınıyı:t ven mesını tav mano verdarief. Bey ve Ef_endl 
itli 10 senelik bir ceza ile iktifa den Mediha hanımla müdafaa Ö t ( r h th ) mektedir. Turkiye hük etı pa kar yağdı Çok şedit soğuklar sıye etmektedır. . lerin ekseriyeti ara ile yenı he-
İlınesini talep etti . şahidı olarak gösterilen zevata rı mı cur Y mıe s~portile g~de.nler ~se avdet ed.e vardır. ,. Şeker tacirleri birleştiler yeti idareye intihap edildikleri 
~üddeiumum.i Cemil Bey, tebligat ifasına kalmıştır. Mu- .öritmi san'~tı.nd~ bah.;et- bıleceklerdır. 150 lıklerle ~akıt Vergilerin tadili Şeker tacirleri kendi arala- anlaş!~mıştır. 

~tlerin ifadatı sarih olduğu- hakemeye 25 K. Evvel Persem mıştık. Bu yenı bır güzel san at- hEank eldl.antlazası avdet edke:nezller. Ankara 19 ( Telefonla ) rında bir fiat birliği yapmışlar- 1 ayf alar mektup 
dl . .., S b "d b k b" k ·ı be gun·· ·· d ed"I k · · tır ki harici malzemesini beşer a ıye ere mensup ımse er • - . . k 
"" ~- a n en aş a ır atı ara u evam ı ece ·tır. . . . .. .: ise bir yerde üç aydan fazla bu- Vergiler üzerinde yapılacak o- dır, Yalnız sovyet şekerlerını ta ımayaca 
•. ~. ~a lüzum olmadığını, binaen Şevket B. in muhake- cısmının yapması mun:ıkun ol~ lunmamak ve bununla menedi- lan tadilat hakkında tetkikatta satan bir acenta bu birliğe gir-

•Yh merkftm hakkında dal • hareketler ve muhtevı oldugu . . . . Bazı ecnebi limanla ına uğn-
:ııı t' ğ a e- mesı • 'h ifade etmek ·8 len mıntakalar harıç olmak üze bulunan komısyon mesaısıne m~ış_:~- k ta "rleri fiatleri yan Türk vapurlarmdaki mu -
~ ~ na rr surette tecelli etme- Va-Nu Beyi o· ·ıdu"" rmek ı"ster- mad?:_yfiı,ikiı:ul un k"l d ı • re istedikleri yerde st:rbesçe se devam etmektedir. Komisyon uyu şe er cı t hdeminin uuredıklan lıman 
~ .. aruri olduğunu söyledi. Maz te ıgı. . r er teş ~' e e~. yahat edebilirler. arazi v~gisi üzerinde tetkikat- muhafaza, Sovyet şekerlerine la d k" b. ,,k 1 h l : 
(.~ vekili tekrar müdafaatta ken Akşam gazetesi idare me- Şaırı Azanı ve ustadı Muh- . .. . ta bulunmaktadır. kabet etmek için anlaşmışlar ar a ı ~ene ı onso os a:_ıe erı 
'lllundu Mahkeme da k murlarından Şevket Beyi ae:ır terem Abdulhak Hamit Beyin Bır yerde uç aydan fazla ıka- - rde ne re nıı veya gayrı resmı bazı 
'- . va evra ı - 1 . . . . T d h" dild" ır. k l . t.. .. tı"rd"l,lerı" ~ttkike muhtaç görerek mu- surette yaralryan Remzi Paşa riyasetleri altında bir hey'eti met e.~~ :~~.~rı:ı_nıyetı .u:nunu- e ansan te ır e ı Bugünkü şeker piyasasında- tez ·ere er go urup ge 1 •. 

tı. eıneyi 277 T. saniye talik zade Şevket Beyin dün Ağırce- mahsusa tarafından, 24 ve 26 ye mudurlugunun takdırıne bı- Himayei etfal cemiyeti men- ki vaziyet şudur. Limanımıza anl_aşılmı_ştır. ~~ ~usı.ı~ta -uca-
(' ti· zatla muhakemesine devam edil Teşrinisani 1930 tarihlerinde raktlmıştır. faatına bugün saat 16 da Kadı fazla miktarda sovyet şekeri retı bahnye mu rıyetı ~apı:;cu 
\.arnlıca cinayeti davası mjş ve Şevket B. hakkında Tıb- saat 18 de şehrimizde Fransız İz . J' ad·· il h t köyünde Süreyya paşa tiyatro- geldiği zaman fiatlcr düşmek- lan tahtı nazaretteb bu.: ur-

. bıadliye yazılan tezkereye he- tiyatrosunda Öritmi sahnede mır po ıs m ur as a sunda verilecek olan tedansan tedir. makta~. Badema u gı şey-
lrı ~~-lıc~-~~- ~ar~on. Ale~san- nüz cevap gelmediğinden muha halkın nazarı temaşasına vaze- İzmir polis müdürü Ömer B. gayri muayyen bir güne tehir Rus şekerleri piyasada bitin-ı !ere. k~t.ı~en. vasıta olmanıala-

. durdugu ıddıasıle Agırce- keme kalmıştır. dilecektir. ağır surette hastalandı. edilmi tir. ce fiat frrlayor. n bıldınlmıstır. 
~e:ttTr. Herha~de -.-Pilsudski '- ra~~ermişlerdir.- - - 5un,-hükumet ve kral ile Veft sırada İngiliz hükf.ımetinin ga- ayrien..:baki kalmalıdrr. Memle- bazı profesörier -~e. iku~at m~t: k~ de- muhtemel görünüyor. ya 
-~ısted~ ekseny~tı ~azanm~sı . Fılhaki~a y~ni kanunu esasi- fırkası arasındaki ihtilaf nokta- rip bir manevrası ile karşılan- ketin müdafaası, harici siyase- hassıslan, komunıst ıdaresını ?1 ~u ~emc;ctekı ıfşaat pro
. e Lehıst~nda .. ıs~_ıkr~ra lıız: nın hı:kukı bır kıymeti olma- sı Mısırın istiklali, Sudanın va- dı. Kongreye iştirak eden aza- tinin tedviri, mali idaresi, asa- devirmek için ecnebi devletler- Jeyı altust etmı ?lmazsa. · · 
~e!ned:cektır. Ç~nku PJl_sudskı mak laz.ın:~ır. Çünkü_ eski _kanu ı ziyeti ve İngiltere ile münase- Iarın intihap tarzına göre, bu yişin ve akalliyetlerin hukuk~- le teşriki mesai cürmile itham Bu muha~emenın Sovyet ka~ 
.ttt, lekette_ bellı baş.Iı bır ~uv- n? esasıyı ılga e~e~e. k~mse- batı meselesidir. Esasen bunlar hey'etin müzakerelerinden bir nun muhafazası ile ticaret ve ik edilerek mahkemeye sevkedil- nunl~!~ ~lak.adar eden safha 
't r. ~e:tı~~e .akalliyette ıken n~n ha~kı olmadıgı gıbı, bır hü- halledilmedikçe Mısırda kimse netice beklenemiyeceğini geçen trsat sahasından bir tercih ya- mişlerdir. Müddei umuminin it- sı tabu bızı alakadar etmez. F~
ıtL.~ek ala hukumet başına ge· kı1metın de durup dururken ka . h f . . . Şimd" b .. t . . .. • kat her halde maznunlann akı
. uileceğini ve devleti idare ede rihasından orta a bir k n - başka mesele ıle m~şgul ola- a ta ızah etnuştım. . . ı ~ pıl~smnı temını ngµ.ı.z hükil- h_amnamesinc gö:e, 1928 ~ene: beti ek parlak olmasa gerek
ılcceiT" . .. t . t" . d " esa . tmas h ky 1 k a Hunu maz. Hatırlardadır kı son buh- hey'et te ansızın . yeru bır vazı- metıne mevdudur. Bır meınle- smde Fransız erkanı harbıyesı t" E n verilen haberler do~ .,mı gos ermış ır. Şım ı sı a ı a sız ı tır. er . . . t k d kal r 1 ili . . . unl h . R . .

1
• . . b' h ır. sase ., 

tcı; >te ekseriyeti kazanması iki fırkanın da intihabata karşı ran Mısır ~3:11unu esası sının mu y~ arşı~ın a. . ıyo . ~~ . z k_etın ıdaresınde. b. arın a;ı- ':sy~ın ~s~ ası ıç:n ır .. arp ru ise, bu işle alakadar olanlar-
' hist "d . d k" . Ia.kayt kalacaklarını ilan etm _ hafazası ıçın yapılan kanun hukfimetı, Hındistan valısmın cınde yapacak bır 1§ kalmadıgı- planı çı.zmıştır. Plana gore de d b"ri kurşuna dizilmic di• er •b· anın ı aresın e ı gayrı e klif . kr l dd . .. . ·1 k 1 b. .. . f li . . R R Leh" ta an ı . ~· 

!İliğe nihayet vermiş oluyor. leri ut· zerine kanunu esasiyi ya- t~ ı~ a ın re Betmesı uz~- ımz~sı e on~~ ~a arm~tı ır na .fore, k~l~enın ı: :etdirı~ı usyaya, omany~, b" d ıs h"~ biri de isticvap esnasında öl-
* * * pan smail Sıtkı Pa~a Halk fır- nne ?asıl o~m.u~t~- u, ehe~- mu ~a .V'Crmıştır .. u m~ . ra tati eunesı az~ g_e e .te . ve Baltık devletlerı ır en u- müştür. Beynelmilel safhasına 

~ısı dak. · t h ft kası namile bir yem fırka teş- yetsız ve zahırı bır sebeptır. A- da Hındıstanm tabı olacagı ıda Her halde şu Hındıstan ıdare- cum edecekler ve bunlara da gelince. Fransa Sovyet hüku-
t • r ı vazı ye a a arası k ·ı - . . F . . . hakk d lii . . k . . bi d k k . li . . d ' Ilı bir safhaya girdi. Ba vekil ı etmege karar vermıtşı~. ~r- sı! _sebep Mısırın ıstiklalı 11'<.!se- re_ ın ava_ um~mının ~ smı tes. t e ece ongre~ m şimdi Ru~y~ h:ırıc~ _e yaşı- metini protesto etmiştir. Tabii-
'lıai: Sıtkı Paşa yeni bir siya- k~~ı~ programı şu olacagı b_ıl- lesınde kral ile Veft fırkası taı nazarı tasnh edılmektedir. zakeresı sıralarında İngılızler yan siyası mültecıler iltıh?:1t. e- dir ki itham pek ağırd·r ve e-s

hl il.fırka teşkil etmeğe karar ver- d_ın~ı:l'."or: Mısırın .. taı.name_n ıs- arasındaki fikir ihtilafıdır. Ka- ~kadar sarahat ve teferruat il:e den bir sürpriz bekleniyordu. decek ve bu suretle komunıst ki zamanlarda diplomasinin dıı.
~il tialumdur ki darbei hükunıe tıklalı ::re. S~da~ ~zerındek! h~- nunu esasinin ahkamını müda- ~ı kongre azal~ ya~aca~ bır Fakat bu, beklenildiğinden de idaresi devrilec~k. İşte Frans~.z ha hassas olduğu devirlerde bu 
.. 8 · lıenziyen bir el çabuklug· u ile kuku hakımıyetının masunıyetı, faa kanunu asıl büyük cidal i- ış kalmadı. demektır. Çunkü va- daha garip bir sürpriz olmuş- erkanı harbiyesıle Fransız hu- '-~d· . . t - h • 
" tı • ı ·t··1· 1 ·ı İ -1 ' 1.. • . . . ha . . . • b" p . •ld ıse tarzıye ıs emege, atta ~,ıı C.~r pasına gelen bu Sıtkı Pa tapı .u asyon ~rın ı gası, ngı - çin bir hazırlıktan ibaretti. Bu ıı um~ını_ı:ı tavsıl:'e~ı ~~t- tur. kı1metının ve hatta ızzat om-

1 
belki de harp ilanına sebep teş-

ı;,~ ~hukumeti. _son . zamanl.ar?a tere ıle :11~8:11.ak mes~leler hak- vaziyette ~srnail Sıtkı ~aş~~ te İ~gılız h.uk~~!mın t~~lıfın- * .* * . care ve Briand'ın aliıkadar oldu- kil edebilirdi. Fakat diplonıasi-
r~ı iÇ Unu esasıyı tadıl ctmıştır. kınd~ bı: ıtılaf akdı. ~ISJrın ve dolayısıle kralın teşkil ettıgı den ıbarettir. Butun İngılız ga- Rusyada ganp ve garıp oldu- ğu bu büyük harp projejsi, 9301 nin hassasiyetini kaybettiği 
ll~ ıttııunu esasinin tadilini milli- Cemıyetı Akvama duhulu. fırka bir göz boyasından ibaret zeteleri de tabu bunun ayni İsa- ğu kadar da heyecanlı ve bey- senesinde tatbik edilecek iken d" 
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r.d· ıı.. Perver Veft fırkası kabul Eğer yeni fırkanın programı olmak lazımdır. bet olduğunu yazıp duruyorlar. nelmilel münaseıbat üzerine te- Fransa ile İtalya arasındaki ih~I b:P dom~ darılın b~ kııasır astıgı 
~~ :-"llect·-· "b" L"b 1 f filh k"k b · V f f M l' H. d" d 1 b · · h" d"l b" d ·· ır evır e u, ır aç nota ta-.ı '~eti Mıgıhgı ı,t p ı edra ı~kaskı _

1 
a 1ı a u ısek, h e: b" 1ırkası L dr d ':'H.* d.* es~ a ın ıstan an ge ~~ u sı.r'. ısse0 ı- en ır avah_ruy~t e- tilaf ~e ~usyanın Çiı;ı ile arasın atisinden başka zahmete de-

• ·ıl°td a mu aşa a yenı şe ı e an aşmama , atta ır eşme on a a ın ıstan kongre- tavsıye mektubunda denılıyor dılıyor. avanın ma ıyetı su- daki ıhtilafı halletmıs bulunı"'1a ~ b" 
1 

t ı-kk. d"I 
ı;ııı 1\ıi1ı cletın~şt~r. Her iki fırka da IT'.~k iç.in bir sebep yoktur. Çün si debdebe ve tantana ile açılıp ki, valii umuminin meclisi meb' dur: Aralannda Kalinikof, Raz- sı yüzünden tatbik edilmemi~- ger ır mese e e a 1 e 1 nıez, 

abata ıştırak etmemeğe ka- ku zahıri sebep her ne olursa ol- ta müzakereye başlıyacağı bir usandaki hukuk ve salahiyeti min, Felotef, Lariçef bulunan tir. Fakat 1931 senesinde tatbi-1 Ahmet SÜKR.Ü: 
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Yazayım bugün de tasavvüf, dedim, M•• kk.tl•g"" • dertleri• M k •d• } Asrın uaıdesl "Milliyet" tir 

21 TEŞHİNİSAl~İ 1930 ~ışr;dı:::a:!~nz~ı:~z~~~~~~~:m· une ı ı ın os ovaya gı ıyor ar 
iDAREHANE - Ankara cadde1i 

N o: 100 Telgraf adresi: Milliyet, la. 
t nbul. 

Telefon numaralarıı 
1 ıanbul 3911, 3912, 3913 --

ABONE ÜCRETLERi 
G Tiirkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kurut 800 kuruı 
6 " 7 50 .. 1400 .. 

12 " 1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verİlmez 
Müddeti geçen nüshalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
içın müdiriyete müracaat edi!ir. 

Gazetemiz ilanların meı'uliyetini 

kabul ebnez. 

Bugünkü hava 
DUn hararet en çolı: 9,5 en u ~ 

dtrece idi Bugün ruz gir m titebavvil 
esecek han açık olacaktır. 

Denebilir ki gürültü, sokak 

Ömrümde bir defa isabet ettim. 

* * 
Bizlere yakı~maz böyle mesele, 
Aldrk düşünmtden mizahi ele, 
Yaparak şimşirden tarak her kele, 
Bir dikenli yolda hareket ettim. 

* 
Yalnayak yürüdüm üstünde yerin, 
Bana battı çoğu hu dikenlerın, 
Deldi can evimi bazısı, derin, 
Ta/iden feleğe şikayet ettim. 

* 
Anlar gibi oldum ne imiş hakikat, 
Hakikat hayalmiş hep hayal, evet, 
Hayalden yaparak bir büyük mabet, 
Yıllarc'i içinde ibadet ettim. 

~ .. "" 
Bir mecııuıı emel var bende daima, 
isterim ki bugün karşımda Leyla, 
Sana ey mizah, ey sihamı kaza, 
Bu sebcpterı işte muhabbet ettim. 

.. "' 
Severim nükteyi, mazmunu lakin 
Olmamalı asla manası çirkin 
Bulunursa şayet yazımda bir kin, 

Yırtıp atmanızı vasiyyet ettim. 

. Fanii MAZLUM 

gürültüsü büyük şehirlerin mu- !!!!!!!!!!!!-!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!-
1 sikisidir, lakin kimse inkar ede- -·-----------, 

mez ki bu musikiden şehirli bi- j Tiyatro - Sinema 
zar olmuyor... L. ---=--------.....ı 

Kalabalık merkezlerde otu- İs.B. Darülbedayi 
ran İstanbulluya sorunuz, ba- temelllerl 
kalnn rahat bir uyku uyuyur 

BugUn matina f f Hl 
mu? • saat on bet STAftBOL IEUD Ywı 

"Şebi ıyeldayı muvakkitle 
müneccim ne bilir? mısraı sanki 
sokak gtirültüsünden uykusu 
kaçan İstanbullu için söylen
miştir. 

buçukta. ~ ~~ ij ij Suvare 
aaat yirmi bir 

buçukta 

Aynaroz 
Kadısı 

Komedi 6 tıhlo 
Milsıhlp Zıdı 

Cel&.l Bey 

1 ıııı 1 

llJlllll 

Gazetelerde okudum, Emin
önü kaymakamı bey Şehzade 
basındaki tiyatroların önünde 
ge~e muzika çalınmasını men'
e"tmİŞ, çünkü civar halkı rahat-
sız oluyormuş. Kadıköy Süreyya Sinımuı 

Bravo! Uyku zamanı muzi- K U R T 
icada olsa kimse dinlemek iste- Ş A R K 1 S 1 
rnez. Ya biz ne yapalım? Muzi- Ule Verner ıarahndın SesU n 

ka değil otomobil patırtısından Şarkılı film. 
göz kırpmıyoruz .. Geçen gece k 
1488 numaralı taksi arabası Ferah sinemada bu akşam bUyü 
tam saat birde bizim kapının Ö- mUumer• yeni ve fevkallde nr-

.. yete numt:rolırı tiyatro, sinema can· 
nüne geldi ve saatlerce motor 
çalıştırarak gürültü etti. Nizam l!!!!ba!!lz!!!!lv.!!!!lls.!!!!!!!!l!!!!l!!!!l!!l!!!!!!l!!l!!!!!!l!!!!I!!!! 
mucibince sokakta gürültü et
mek yasaktır değil mi? Hani bu 

• ? 
nızam ... 

Şimdi Beyoğlu kaymakamı 
Beyden bir rica! Bir def' acık o
tomobillerin kaymakam konağı 
)nünde gecelemelerine müsaa
de etsinler de curcunayı görsün 
ler. Biz Belediyenin sokakları 
tamir etmesinden, pahalılıkla 
mücadele etmesinden, sütu tağ
şiş ettirmemesinde vaz geçtik. 
Bize Eminönü kaymakamının 

yaptığı gibi bir rahat uyku uyut 
sun kafi!. 

Atmış, patlamış 1 
Babıali caddesi yine garip 

garip hadiselere salına olmaya 
ı -'•dı ... Vaktile İkdamın sakin 
sakin adeta bir sigara dumanı 

·~ sessız sad.ısv çıktığı bi
da şımdi "İnkılap" ve "Ya

rın" gazeteleri çıkıyor .. nu iki 

gazete kalube~a-~ ~ri biribi
rine aşıktır. Bınbırının belil~sı
dır ... Bu aşkın ne suretle netıce 
leneceğini erbabı ukul düşünür
ken bir garip hadise oluıyor ... 
Yarın ve İnkılap gazeteleri ida
rehanelerinde bir patlama sesi 
işidiliyor. Bir kısmı bunu silah 
zannedıyor. Bir kısmı yıldırım
dır diyor .. Lakin kimse iki ga
zetenin asıl sahiplerine gidip 
bir şey sormuyor. Bizim arka
daşlardan biri bu hadiseyi Ya
rın sahibi A. O. Beyden sormuş 
ve şu cevabı almıştır. 

- Patlayan şey A. N. Be
yin ödüdür, tabanca değil... 

Buna mukabil İnkılap sahibi 
de: 

- O patlayan silah değil hid 
detten patlıyan A. B. dır demiş-

tir. FELEK 

Bilmecemiz 

t i 8 4 il 6 7 8 9 fO 11 
• 1 1 
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:~ -=~ •-1.l-ı 
lJugiinJıü bilmect1mi;ı 

Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
1 - Lapanın kurusu (5) . 
Leblebi (5) 
2 - İşaret (3) Doğurtan (3) 

Yüksek (3) 
3 - Nota (e) Fazla bir et şiş 

kinliği (2). 
4 - Fasülye gibi bir şey (7) 
5 - Atif edatı (2) yer (5). 
6 - Sonuna bir (i) gelince 

süal olur (2) Nota (2) . 
7- İstifham (2) Reis (5) Be 

yaz (5). 
8-- Temaşa hayatınızda ka 

dise ile meşhur bir yer (7). 
9 - Sonuna bir (N) gelince 

apartıman olur (2). Su (2). 
10 - Büyük (3) valide (3) 

Kalın bir kumaş (3). 
11 - Et suyu ile ekmek (5) 

Cennet taamı (5). 

Bir münekkidin muhatabı eserini ten
kit ettiği sanatkar değil, kendi müta
leasına rağbet gösteren okuyucularıdır 

Ötedenberi meşhur bir söz 
vardır; "Tenkit kolaydır amma 
san'at güçtür" derler. Tenkidin 
sırf keyfi olduğu eski devirlerde 
bu söz bir dereceye kadar doğru 
idi. Lakin tenkit asri manasını 
alalıberi 1'olay olmak şöyle dur 
sun, belkP bizzat san'attan daha 
güç bir hal almıştır. 

Bundan otuz otuz beş sene 
evvel Recaizade Ekrem Bey 
merhum "San'at müşkül ise mu 
ahaze de asan değildir" düs
~uru ile bu güçlüğe işaret etmiş 
ti. O devirden beri atılan adım
lar ise tenkidi bütün bütün güç
leştirmiş, adeta b11 işi de müsta 
kil bir san'at haline koymuştur. 

Filhakika bir san'atkar ken
di ilhamlarına tabi olarak bir 
mevzuu seçer, o mevzuu kendi 
duyuş tarzına göre ifade eder, 
hitap ettiği halkm zevkı ile o 
mevzuu ve o ifade ve duyuş tar
zı tevafuk eylerse muvaffak sa
yılır. Halbuki münekkit, başka 
bir san'atkann seçmiş olduğu 
mevzua nüfuz etmek, onun gö
ryş ve duyuşunu sezmek, sonra 
bu sezişten aldığı ilham ve ih
tisas ile o eser hakkında edindi
ği kanaati anlatmak mevkiinde 
dir. İşte bunun içindir ki asrı
mızda medeni dünyada münek 
kitlik san'atın en gtiç ve en na
zik bir şubesi olarak telakki edil 
mektedir. 

Bu esart ve umumi güçlüğe 
memleketimizde bazı dertler 
daha ilave olunuyor. Bizde he
nüz tenkide karşı tahammül 
şimesi yerleşmemiş olduğu için 
bir eserin küçük bir noktasına 
ilişseniz derhal e er sahibinin 
şahsi infiali kal'Şllında kalıyor
sunuz. En hakli ve en tabii bir 
muahaze bile hemen ona maruz 
kalan san'atkarı küplere bindi
riyor. 

Bu hal, medeni dünyada mu
teber olan adabı h~müz tamami
le benimsiyememiş olduğumu
zun aıametlerinden biridir. Sa
n'atm cidden cemiyet ile bağlı 
olduğu memleketlerde tenkit 
san'atın ayrılmaz bir 13.zimesi 
ve en büyük tekamül ve terak
ki vasıtası olarak bilinmiştir. 
Bunun içindir ki oralarda her 
nevi san'at erbabı en evvel o sa
n'atın münekkitlerini arar, on
ların mütaleasmı almak için sa
bırsızlanır. Tenkit edilen nokta 
lar üzerinde ıslaha imkan varsa 
yapmağa, yoksa bir ikinci eser
de bu müahezelerden istifade et· 
meğe çalışır. Böylece san'at ile 
tenkit el ele vererek tekamülü 
ileri götürmek için çalışmış o
lur. 

Faraza bir tenkit san'atka
rın kanaatine uymasa bile, süku 
netle tetkik eder. Tetkik netice 
sinde de kanaat hasıl edemezse, 
bunun için münekkide gücen
meğı: kalkmaz. Çünkü bilir ki 

münekkidin asıl muhatabı ken
disi değildir. 

Bizde en az anlaşılmış nok
talardan biri de budur. Her sa
n'atkar zanneder ki eserini ten
kit eden münekkit, kendine hi
tap ediyor. Eğer iş böyle olsay
dı, bunu gazete ve mecmua sü
tunlarında yazmağa ne lüzum 
kalırdı? Münekkit san'atkara 
bir mektupla eseri hakkındaki 
düşüncelerini bildirelilirdi. 

Halbuki bir münekkidin mü
hatabı eserini tenkit ettiği san' -
atkar değil, o nevi eserler hak
kında kendisinin mütalealannı 
bilmek istiyen, o mütalealara 
rağbet gösteren, kıymet veren 
kendi okuyucularıdır. Münek
kit işte bu okuyusulan içindir 
ki türlü türlü eserleri takibe, 
her biri için tetkikler yapmağa, 
sonra bu takip ve tetkikler ne
ticesinde edindiği kanaati yazıp 
neşretmeğe katlanır. 

Bu hakikat bir kere anlaşı
lırsa öyle zannediyoruz ki mu
hitimizde tenkide karşı hüküm 
süren tahammülsüzlük ortadan 
kalkar. San'atkarın eserini orta 
ya koymak hakkı olduğu gibi 
münekkidin de o eser hakkında 
kendi görüşünü bildiı.meğe hak
kı olduğu, eser ile tenkit arasın 
da hakemlik vazifesinin ancak 
okuyanlara ait bulunduğu bir 
kere zihinlere yerleşebilse ne 
tenkide gücenmek, ne de mü
nekkide kızmak gibi medeni a
lemde ayıp sayılan tahammül 
eksiklikleri görülür. 

Dikkat ediyoruz ki en çok 
muayyen mevsimlerde faaliyet 
gösteren ve muntazaman hak
kında yazı yazılan tiyatro ale
mimizde bu tahammülsüzlük 
bilhassa kendini gösteriyor. 
Asri san'atın yuvası olmak isti
yen müesseseler en ziyade ten
kide mütehammil ve hatta talip 
olmak 13.zımdır. Bu da asri ve 
medeni san'at usulleri için par
lak bir nümune olur. 

Amma denilecek ki vaktile 
s~atkarları teşvik edeceğiz di
ye mütemadi methe alıstıranlar 
gene münekkitlerdir. Vakıa,bu 
doğrudur. Fakat san'atkarları
rruz her zaman teşvika mühtaç 
müptedi kalmadıkları için ken
di san'atlarındaki tekamülün 
tenkit sahasında da tecellisini 
yalnız tahammülle değil, hatta 
memnuniyetle karşılamalıdırlar 
mütaleasındayız. 

1. NECMi 

Piyango müdiirlüğUnden: 

22-11-930 cumartesi gunü 
münaka,;asının icrası mukarrer 
olan 50,000 adet üçüncü ev
lenme cüzdanlarının hasbelicap 
29-11-930 cumartesi gününe 
talik edilmiş olduğu ililn olunur. 

• 
Boksörlerimize antrenör sıfatile F ranl1 
Marten ve Muladoviç refakat edecekl et 

Mevsukan istihbarımıza naza 
ran Rusya şuralar hükfuneti s· 
por teşkiiatı bu ay içinde Mos
kovada yapılacak bir spor gü
~ünde boksörlerimizi araların
da görmek istemiştir. Geçen 
sene Moskova, Leningrat, Ba
kuya gidip müteaddit maçlar 
yapan Türk boksörleri üzerinde 
bu yeni maç arzusunun bildiril
mesi memnuniyetle karşılan

mıştır. İyonof, Brovn, Emil Ya 
nof gibi kıymeti dünya spor a
lemince mali'ım olan Rus bok
sörlerinin boksörlerimize layık 
olduğu kıymeti vererek mem
leketlerine çağırmaları bizim i
çin de kafi bir kazançtır. 

Ke:nal, Melih, ve ')ıt ı gic'e< 
!erin başındadırlar. 

Bahriyeli Kemalin askerlL 
meselesinin halli ve heyet az3· 
sile boksörlerin pasaportları· 
nın halli için uğraşılmaktadır 

Geçen seneki seyahatin çoW 
iyi bir şekilde idare edildiği rııa 
lilındur. Bu seferki davetin et 
ki müsait izler, ve tesirlerdel1 
doğduğu anlaşılmaktadır. Bo~· 
sörlerimize muvaffakiyetli vo 
güzel bir seyahat dileriz. 

Lig maçları 
Bu gün Kadıköyünde Feııet 

bahçe stadında lik maçların• 
devam olunacak Fener takııtıl' 
mız da bir ekzersiz yapacaktı!· 
Fikstüre nazaran saat 12,30 dl 

Selfuniye, Sıtkıya ancak puan Kurtuluşla Eyüp, saat 14 te P.· 
hesabile galip gelebilen Emil nadolu ile Topkapı karşıla~· 
Yanof ve Brovnla, Raufa mağ- caktrr. İlk maçı Necmi Bey, ı· 
lup olan İyanof geçen seyahate kincisini Refik Osman Bey idi 
iştirak edenler üzerinde kuvvet re edecektir. Saat on altıda Ft
H ve derin bir tesir bırakmıştır. ner bahçe birinci takımı muh~1 

Boksörlerimiz hemen önü- !it bir rum takımile, 28 teşriıı · 
müzdeki salı günü Rusyaya mü sanlde ilk ~açını yapacak ola: 
teveccihen hareket edecekler- Beogradskıy·e hazırlık olma!< ~ 
dir. Antrenör olarak Franki zere, bir ekzersiz maçı yapac3 

Martenle Miladoviçin seyahate txr. 
iştiraki temin edilmiştir. Küçük A. ESA1:,.. 

Tarziye meselesi 

Hikmet B. in mukabil 
cevabı 

Hikmet Beyden aldığımız 
mektuptur: 

1 - Kenan Ömer Beyefendi 
- Tarziye kelimesini ve sıfatı 
veka.Ietlerini - tasrih etmek 
suretile, üç hakim ve bir Adliye 
müfettişi huzurunda tarziye ver 
mişlerdir. Bu tarziyenin kendi 

iLAN 
%3 Faizli, 1911 tarihli "C~e< 

dit Foncier Egyptien" tahvila.11 

nm; 1 Kanunuevvel 930 tarihiJl 
de icra kılınacak amorti keşide
sinde başa baş tediyesi tehlil<t 
sine karşı Osmanlı Bankası O~· 
lata Merkezi İdaresi ile YeJll 
Cami ve Beyoğlu şubeleri tara· 
fından pek eyi şeraitte sigort~ 
edileceği mezki'ır tahvilat haJTI' 
lerinin mali'ımu olmak üzere i· 

muhterem şahsiyetlerile hiç bir Osmanlı Bankall 
aiakası bulunmadığı şüphesiz- l-------------
dir. 

lan olunur . 

2 - Onörabl mesailde kanu
nun ve kelimelerin şakillerine 
saplanmak doğru değildir. Ka
nunen bilvekale tarziye caiz mi
dir, değil midir bunu münakaşa 
lüzumsuzdur. Çünkü: kendileri 
bilveka.Ie tarziye verdiler. Ben 
de bununla iktifa ve huzuru 
mahkemede yüzlerce samiin mü 
vacehesinde tekrar ederek da
vamdan feragat ettim. Bu ol
muş bitmiş bir vakıadır. Ve ben 
de temenni ederim ki artık ka
panmalıdır. 

3 - Davayı - Sebep itibari
le pek münasebetsiz - görme
lerine gelince : Mademki: müna 
sebetsiz kelimesi davanın sebe
bine racidir. Ve bu davaya sebe 
biyet veren hadiselerin faili ken 
di muvekkilleridir. Şu halde bu 
sıfatın bana raci olamayacağı 
muhakkaktır. 

Son sözüm şudur: 
Kenan Ömer Beyefendi bil

vekale verilen tarziyeyi eğer 
böyle tavsiye şeklinde tevile im 
kan görüyorlarsa bu; kendileri
le müvekkillerine munhasır bir 
hüsnü tefehhüm olur. 

Kadıköy 2 ne! 
btklmliğlnden: 

Ssulh hukuk 

Kadıköyünde Osmın ağa mahalle· 
ılnln Halit ağa ıokığındı 9 No h•· 
nede sakin mnteveffa Mustafa Rıuf 
beyin çocuklarının vasili müt"kaldl01 

ukerlyeden Hilmi paşanın 1273 

tevelliltlU olmak itibarile vesıyetı•0 

vuku bulan istifasının kabulüu 1ı 

bal! hazırda sagir olup milhtacı 1e• 

sayet bulunan çocuklardan yıln11 

Feride hanıma da elyevm zıdzı•" 
bulunan validesi Nimet hanımın vııi 
tayinine karar verilmiş olduğund•0 

tarihi lltndan itibaren on gün lçtod• 
her ılAkadann keyfiyeti ı ıyio• 

itiraz edebllıcebi Uft!ı olunur. 
lstanbul Sinci icra memurluguo· 

dın: 

Bir mahk~munbihln temini tah· 
sili bıkkındı Sirkecide Bandırr1l1 

otelinde tahtı hacze alınan on tıti 
adet demir karyola ve onbeı adı' 
şllıo ma yorgan ve ya<ııklar ve oıuS 
adet çarşaflar 930-11·26 çar~arııb' 
12 w 1.1 tarihinde satılacağı nd30 

talip olanlann ıekizinci icra d<ire
~ine mlır:ıcsatları il.:tn olunur. 

( !r 11/lgf!f)in f!debf romanı: 29 1 tra~arın e? ~oşgun .. ~eya hazin 1 beni teselliye çalı~ı~~r: . . \na kadar sana hi.z~~t . e.derim.-1 du~ Sanki göz-yaşlarım bir si mak istiyorum! , 
nagmelerını alıp goturen hava - Hanımefendıcıgım kendını Yemem sana yedırırım.Gıymem yalı et yığını değil, bir alçı tor-\ _ Aşkınızdan delirecek ıB 
?e? .. Binlere~ devlet yerine bir zi ç~k üz~yorsunuz. · · seni giydiri.rim. Ne istersen ya- basını sulayor, katıltıyor, yal- manlarım oluyor .. 

, ınsan kudretı de ancak bu katla • Dı!e goz yaşl~rımı _durdurn;~ parım. Benı ~~~.tar! çınlaştırıyordu. Bu anda Paşa - Sizi sevdiğım ic·n bakı!l~ 

B S hasla Var •f rını yapabilir!.. ga ugraşı?,'or, .elındekı . mendılı ı;:akat, o bu~u~ ?u y~lvarışl.a içeriye geldi. ne kadar fedakarlığa kntlan ,,o 
- Belkiys!.. boyuna gozlerıme g~tıny~r, saç rı bı; heykel gıbı dınledı. Acıdı- - Yine ne oluyor Belkiys, rum. 

Diyen haykırış ta ki teessür çığ larımı okşuyordu. Bır sanı ye bu se bıle renk vermedi, kurtar- Hanımefendi?.. Hizmetçilerim, u~aklarııtl vf; 
Et em iZZET lığını bu kadar getirebilir. Ben nu büyük bir ş~fkat v~ me~ha-- mak istedise bile korktu, sade- Diye gördüğü manzaraya söy Bütün yalıdakiler beni hayret 

den de acaba ona neler götürü- metle çarpan bır kalbın .ben•mle ce: lendi, Hanımefendisinin hizmet gözden geçiriyorlar. 
~ ı!la 1 -arasında dışarıya fırll-j b~ldu. Benim, bura?'.~ kap~tıl_dı yordu? .. Y~reğimi param p~r: beraberliği gib~ z:ınnettım. Ve - Paşa. • • çisinin ayaklarına kapanıp yal- _ Kalbinizi bana verinit · ~ 
'1.ak l urtulmal. ıstedim, Fakat, gımı muhakkak ogre~ıştır. ! ç~ ederek bır alev dalgası gıbı ona, yalvarmaga başlad•m: - Paşa... varışını tahammül edilemez bul _ Mes'ut olmamanız için 
afile ! Yine gözlerim boşluğa, Hem, bu akşam onunla yıne bu- agzımdan dışarıya boşanan say - Harika beni kurtar. ·. Diyebildi. Paşa korkusu A- du, Harikaya: bep yok! 

ı ·1 zindan karanlığa açıldı, kol- luşacak, koruya çıkacaktık. Bek halardaki feryadı işidiyor miy- - Harika bana yardım eti. rap halayıkın ensesinde satır gi - Haydi, sen çık dışarıya... _Size her şeyimi, bütün
5
,-s; 

'.ınm boşu boşuna gerildi veyi !emiş, beklemiş, sqplmış, ken- di?. Ç~rpı_nışım?a~. dehşeti sezi - Har;ka beni buradan çı- bi duruyordu. Zannediyor ki, Dedi. Söyleyişinde hiddet var lığnnı venneğe amadeyim. 10' 

11e boşu boşuna yanlarıma düş- di kendisini yemiş, sonra başı- yor -~ydı?.: ~ır humma hasta- kar!.. .. .. - Pekey.,. dı, sesinden bayağı bir miras ye seviyorum. Sizin için çıldırı1ıı· 
tü ve .. Gözlerimden bütün da- ma geleni öğrenince ihtimal çıl sı gıbı kendımı yerden yere at- Ve .. Yalvarırken butun ha- Demek için. daha: diliğin hoyrat gururu taşıyor- rum. Sizi ilk gördüğüm and~ 
marlarımdaki suyu çekip boşal gına dönmüş, kendisini kaybet tığımı bi~yor miydi?.. yatnnı, bütün varlığımı ona va- - P...... du! beri çılgın bir aşıkınızım .. tıi! 
tan bir yaş seli gelmeğe başla- miştir. Belki de beni uyandıran -. Benı kurtar_!.. dediyordum: Derken bu satır ensesini biçe Karyolanın yanına geldi, Bu kadar söz arasında-beıı ~ı· 
dı. kendime getiren hüngür hün- Diye haykırdıgımı duyuyor - Harika, canımı sana vere- cek ve fellahın kafası ile gövde - Kendinizi bu kadar üzme- defa bile başımı kaldırıp ta lı; 

Demek ki, o ses, o haykırış, gür ağlatan ses ~nun 0 saniye- muydu!· _Gözlerimde_? bo~an~ yım · ·. si ikiye bölünecek! melisiniz... retle bile olsa yüzüne ba.kt1' o 
o; lerde~i çıldırışı, haykırışıydı. E yaş se~ını~ kaynarlıgını hıssedı - Arkamda senin için taş ta * * • Deye söylenerek yanıma otur dım; tek kelime söylemedıJll· 

- Belkiys !.. lektnkleşen insanlar, ne-şrettik- yor mıydı.·· şıyayım !. Yine bir saniye; Arap kızın du. Ve ... Yine ben sustukça o yine devam ediyordu: 'f) k 
1 · 1 k * * * - Hizmetçin olayım. . . dizleri dı'bı"ne du"şm·· .. 1 d' B k ıbiil1 " Deyiş sadece bir telepati imiş. en e e triğin şiddeti, kuvveti 1 , d k d 

1 
kalı uş, soy e ı: - elkiys Hanım, a 

Kim bilir benim bu büyük sıkın nisbetinde ruhtan ruha, kalpten ç1{; den ı:, 1 dama ~~I d n~ - Bütün }layatnnı sana vere - Harika korkma, beni kur- - Beni de çok üzüyorsunuz. bana açınız. _ ı11'· 
tı anlarnnda o da ne kadar sıkıl kalbe hüküm sürüyorlar. cıypa a ar agka kım · · g a nn. yim · · · tar··· - Hayatımda ilk sevdiğim - Ne isterseniz yapacagı ııs' 

aşanın çı ar en: - Beraber çıkalım!.. Diyor, çırpına çırpına ag"lıyor kadın siz oldunuz., G" 1 durıfl dı, dünyayı kendisi için ne ka- Telsiz telefon ne? .. Dünyanın s k 1 B k d - oz yaş arınızın 
- en a · · · - eraber açalım!.. ·um. Fakat, nafile. Yumuşamı Ag"lama nı · · b d · · uuz'·· dar daralmış, ne kadar kararmış bir ucundan öbür ucuna orkes- D d'"" H "k yanımdaydı, - Y1 z · · · ıçın en en ne ıstıyors "J 

e ıgı arı a - Korkma, ömrümün sonu- yordu, sertleşiyordu, katılaşıyor - Size bir Allah gibi tapın- (Bitmedi 



t 

r 

• 
ı· 

' 

a 
il 

,...__ " A!~ .focu/u ., O/orya da 

~·~~~~~~ ...... ] 
~ftu haftaya F.-ansızca filmler 
laıı ası dı;sek yeridir. Çünkü ü~ 
r1 s \Fransızca sözlü film üç ay-

a Onda geçmektedir. 
B MELEK 

lcıı Unlardan birisi Melekte ge-
• 
İ . Sevginin zevki 

'ırıt 8tni_ndeki filmdir. Meşhur 
ry· 0 tnik ve Fransız artisti olan 
~tı ~ctor Boucher) nin oynadığı 
'lan ılın çok eğlenceli ve i ıi oy
leııı 1_llı~tır. Fransızcalar t~sıh v_e 
-~ 1Zdır.1nsana hoş vakit geçır 
-tııor. Filmin bidayetinde görü-
il;ık hazırlama sahnelerine 
~ :.ak baş tarafta film hakkın 
:ııeı. Uküm vermede acele etme-

'-
<rtl:!:eyeti umumiyesile film ve 
ıu~'ttler ve ses çok iyidir, Yal
ıevk azı fotograflarda ziya iyi 

!'! Cdilmemiştir. 
llııı ~ filmin mevzuu, taşralı bir 
d~8~i ?1eraklısının akrabasın
~ar ırıne gönderdiği musiki 
leıı~~larının o adam tarafından 
:ııas 1 namına piyasaya çıkarıl
'rı ve bu yüzden tuhaf ha-

er olmasıdır. 
İk GLORYA 
cı'nci Fransızca film. 

lıiq·orya'daki: Aşk çocuğu fil-
~ ır. Bu film başta J an Ange- ' rniştir. , 
ltat~lduğu halde Emi !in, Jak OPERA 
ııı.11 en gibi artistler tarafından Sinemasında bu hafta Bebe 
Aı:anınıştır. I Daniels'in oynadığı, 
~(jev~uu Hanri Batay'ın bu i- RlO RITO 
, •. ekı eserinden alınmıştır. Filmi geçiyor. Bu film İspan 
~·:~ hissidir. Artistler fena yolca sözlü ve şarkılıdır. Şehri
ıııı dır_ler. Bilhassa ikinci kıs- mizde ilk İspanyolca geçen film 

111 sı:sı ve sözleri iyidir. Mev- bu oluyor. 
d' ~ır artist kadının gizlediği Rio Rito Meksikoda geçen 
eı~d~le aşıkı arasındaki mücn- bir eşkiya, takip, aşk ve kaçır-

ır. ma macerasının hikayesidir. 
U . ELH AMRA Filmde hareket çoktur. Şarkılar 
ll:~ncii Fransızca film. güzeldir. ı 

! A1 aınra sinemasında evvel- Bebe Daniels sesli filmde mu 
•lk e/ekte gösterildiği halde vaffak olmaktadır. 
Stın rağbetine mebni tekraı GELECEK HAFTA 
erıh:neğe başlanan: 1zı sinemalar (Milliyet) in 

1srıı.1!futte_h~m K_alkımz_ 11a salıifesinin intişarından 
1 \le ındekı _fılmdır. Gabı_ Mor-

1 

bir iki gün sonra filmlerini de-
1 tik Andre Roane .ve bı.r çok <Yistirmek itiyadını aldılar. 

r Fransız artıstlerınden, b • • • • 

ıt~kkcp secme lıir grup tara- Şımdı ı;ıevc~t sınema:arın 
oynan..ın bu film cidden 1 program gunlerı şunlardır. 

;.vet!j bir es=~dir. Bilhas~a • Majik Pa?.ar, 
eri C0K fasin i~ itilmcktedir.' Ellıamra Pazartesi 

B l\1AJİK , Glo ya Pazartcs!, 
•iı.ı ~. a t ı ı '<.'·en ha ·ndan- Melek Pazartesı, 

go t ri• olan, Opera Çarşamba. 
/>evgilinin rnn şarkısı Buna ııazaraıı bazı filmler bir 
ı '11• _yardır. Bu film malUm müddet gösterildikten sonra 
h.l!.u ,uzere rr'lrnf hanende kendisinden bahsediyor bir kıs-

t ~ fauber in oynadığı kuv- mm• ( ı gösteri lmeden evvel ya 
, :r eserdir. Bu eser Pazar zıyonız. 

tiı{11• dan iti'ı'!ren kal!rnrak Ezcümle Majik'te geçeceğini 
e, söylediğimiz (Şehvet kadını) 

l~rıı.~EHVET KADINI filmi gelecek haftanın bir filmi 
liu 1ndeki eser başlıyacaktır. c)duğu gibi Elhamra ve Melek 
t nseser Amerikada Bua ve te ayni zamanda gösterilıneğe 
i ti ada La Rafale ismile geç- başlıyacak olan, 
Bur(· . SERSERi KRAL 
er·~lnıın başlıca artisti olan Filmi de gelecek haftanındır. 

ı diıt~ alı ~yrna Loy çok ş~ya Bu film daha mevsim başında 
ııı 1\1 at bır kadındır. Amerıka da yazdığmuz gibi senenin en 

;-ııesi On tana havalisinde 1905 zengin ve en büyük eserlerin
. 'l'ılııınde doğmuştur. Saçları dendir. Paramunt müessesesi
~·l!ıi ~ Ve gözleri yeşildir. Asıl nin bu sene yaptığı en büyük 
,.1Jıc it ~na Villiams'dır. Şim- film budur. 
1t. a ar dört film çevirmiş- Tamamen renkli olan bu film 

1 
lıu fil İngilizce sözlü ve şarkılıdır ve 
~~ ltı ın Nev-York'un Brod- (Serseri Kral) ismindeki bir o

snıında iki defa gösteril- peravı avnen ihtiva etmt>ktedir. 

MILLIY~~T 

Maksutyan nerde ? 
Maksutyan elyevm Münih 

şehrinde (Yedi günlük saadet) 
filminin Fransızcasını çevirmek 
tedir. 

Bunu bitirir bitirmez (Öldü
ren adam) filminde Mahmut Pa 
şa rolünü yapmak üzere Berline 
gidecektir . 

Marlene Dietrich 
(Mavi Melek) filminde (E

mil Yanings) ile beraber oyna
mış olan Marlene Dietrich el
yevm Hollyvood'tadır. Ve ikin
''i filmini ceviriyor. 

CU'.\IA 21 'lEŞRl\b_\:\l 1930 

" Strstrl Kırat .. da Deniı Ktnx 

• 

" St~ıt11ı11 11t11kl ,, Melek'tf 

' Rlo Ril:ı .. Opera 'da 

Sinema gazeteciliği Sinemasız şehir 
heveskarlarına Amerikada Massachusetts hü 

kumeti dahilinde Brooklyn şeh 
Gazetemizın sinema işlerinde 1 rinde bir tek sinema yoktur. 

heveskar olarak çalışmak üze- Dünyayı filme boğan Amerika 
re bazı gençler müracaat ediyor için kabul olunur şey midir bu?. 
lar. Bunlardan birini seçmeden 
evvel şurayı tavzih etmek iste- * * * 
riz ki, (Milliyet) in tahrir kadro Constance Talmadj 
su tamamdır. Ancak stajyer ve Constance Talmadj artık su 
sırf amatör olarak çalışmak isti reti k'at'iyyede stüdyodan çe
yenlerden lisan bilenler tercih kilmeö-e karar vermistir. 
ol1;1n~cakt~r. Her gün sc:.at .• ~-6 Par~munt şirketi maruf Sov
Mıll:yet sıncına muha,-:ırlı ~·ıı:. yet rejisö'rü Eisenstein ile bir 
müracaat cllebllir. 1 ın"k<'\'Cl~ nkdetmi~tir. 

kadını ., Majik'tt 

"i'~k."::-' ·~s ... ·~i~ ... ~e ... ~-ı:".*a_, .. ,_iı"'-~-b-·e-·-;-İe-·-~-i 
----- ----

Sesli film parçaları 
Fox filim şirketi Ankarada 

Cümhuriyet bayramı merasimi
ni çektikten sonra sesli film ter 
tibatı ile operatörlerini İstanbu 
la göndermiştir. 

Bu şirket İstanbulun şayanı 
temaşa yerlerinin filiınlerini ya 
pacak ve bunlar için de mesela 
şehir bandosu gibi olanlarının 
sesli filmini yapacaktır. 

Kııç aaion kapamışlar? 
Bu sene zarfında büyük Am 

rika film ş!.rketleri tarafındaı 
1475 sinema salonu satın ahn 
mış ve kapatılmıştır. Bunla. 
17,630,000 dolar tutmuştur. 

• • • 
İntihap ve sesli film 

Şu günlerde N ev-Y ork ta yt 
ni vali intihabı icra edilmek ü 
zeredir. Bu intihap gayet asr 
şekilde cereyan ediyor. Çünki 
işe sesli sinema da karışıyor 
Hali hazrrdaki vali her intihaı 
dairesbe bizzat gidemediği içiı 
sesli filmlerini yaptırmış ve eı 
uzak köylere kadar göndermiş 
tir. 

Dört tane kamyon bütün se 
li techizatmı ve valinin nutukla 
nnı hamil olarak şehirden şeb 
re dolaşmaktadır. 

• 
Jackre Gooen? 

Tahsil için bir müddet ekraı 
dan uzak kalan J ackie Coogaı 
tekrar sinemaya avdet etmiştiı 
Yakında Mitzi Green ismindek 
kendi yaşında bir küçük kız ar 
tistle oynıyacaktrr. Bu kız Par. 
munt artistlerindendir. 

• • • 
T ochekova Amerikada. 
Mulen Ruj filmile kendisin 

tanıtan maruf Rus artisti Olg 
Tschekova Amerikalılar tara 
f111dan angaje edilmiştir. 

• •• 
En pahalı filın, 

Dünyanın en pahalı filmi A 
merikada geçmekte olan (Ct 
hennem Melekleri) ismindek 
filmdir ki; takriben 4 milyon d 
!ara mal olmuştur. 

• * * 
Fransız artistleri Ameri -

kada 

Bu husus için şirket memurla
rı ile İstanbul belediyesine men 
sup memurlar şehri dolaşmakta 
drrlar. Umalım ki; bu seferki 
!er geçenlerde bir kere da- U ni versal ismindeki Amer 
ha yapılmış olanlara benzeme-. ka film şirketi Fransız artisti< 
sın!. rinden Arlette Marchal ile kı 
Fransız tiyatrosunda metli Fransez artistlerinden 1 
Beyoğlunda Fransız tiyatro • nia Fedor'u aı ~'lJe etmiştır. 

sunda maruf Fransız aktrisi "' * * 
Gabrielle Dorziat başta olduğu Öldüren a m. 
halde yeni bir grup gelmiş ve Claude ı•an.re ı Öıc.ü~ n 
temsillerine başlamıştır. Bu dam i.;mind ı pi~ ,ı film 
grupu müteakıp çok meşhur ke kilmektedir. Bu söz u film 
man üstadı Tikbaud gelecek ve Fransızca tab .n lıı T,ady Fa: 
iki konser verecektir. 1 land rolü içın :ı., e Beli im 

_..... hap edilmiştir 
Bu mümıseb ·ti İli.ive rdeli 

ki: (Komedi I•r .. !ZJ idare 
bu güzel artistin on aym altı~ 
nı sinema çevirmek iç;n geç r 
ğini görerek hemen işe l>a .laı
sını i,htar etmiştir. 

Pariste rus ve amerika ti-

1 
yatrosu. 

Pariste bir Rus bir de Ame
l rikan tiyatrosu açılacaktır. 

* • • 
Şarlonun seyyar bir at cam

bazhanesi teşkil etmek niyetin
de olduğu haber alınıyor. 

• * * 
Pola Negrİ boşanıyor! 
Pola Negrinin kocası Prens 

Mdivani den boşanması işi hay
li ilerlemiştir. 

Şarlo tarafından sessiz film 
lehine ve sözlü film aleyhine a
çrlan mücadeleye (Müttehit Ar 
tistler) şirketi müdüıii de ilihak 
etmiş ve Amerikanın dünya pi
yasasını kaybetmemesi için ses 
siz filme itibar etmek lazım gel 
diğini s(ıylerni§tir. 

* * * 
Kaplan yiyormuş! 

Borneo'da bir film çekmek 
2ere gıtmiş ol;ın hey'eti sef .. 
yeden filmi:ı ;:ı't olacağı şirke 
gelen bir telgrafta bir çoklc 
kaplanlar tarafından paro;<'l 
nan zencilerin artık hey'eti se 
riye ile ormanlara gitmr.kt 
imt.iııa ettiklt-d bildırilmist\r 

* * * . 
Pas sur la bouche 

(Nicolas Rimski) yakın 

(Pas sur la bouche) Pa sür 
buş ismindeki meşhur Frafü 
ooeretini filme geçirecektir. 
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Bir el silah 
(Bqtarafı birinci sahifede) (Baş tarafı 1 inci sahifede) (Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Gazi Hz. Dostluk Istanbula müjde! " .. " 

yatağı Büyük Reis memnuniyet Türkiye mütezayit bir kudretle Bunuıı müteakip Arif Oruç (Baş tarafı 1 inci sahiiede) kitap dolar. Yalnız tirket orta-
le temaşa etmifler, muhtelif iktısadi hayatının inkişafına ça Bey bir otomobile atlamış git- ri okundu. dan kalktıktan sonra bize daha 
yerlerde halkı dinlemi•ler, isti- l.ı§maktadır. Macar-Türk siyasi miştir. Dün patlıyan kurşunun M li Sad• o_ bol au verilece.n,... dair hey'etı' 

~ b k h d ı ec ate üç ı .uey var .. --
dalan kabul etmişlerdir. Mera- dostluğu iktısadi mukarenet yo oş ovam a eme er tarafın- fenniye müdiri bize söz verirler 
· dan bulu tu Azadan esbak polis müdürü 
sım yapılmamasına rağmen bin lunu ihzar eylemektedir. nmuş r. mi? Dedi. Buna cevap veren he-
! H Al. N · B d' ? Sadi B. söz alarak mecliste üç erce halk sevinç içinde tezahu- ariciye encümeninde mu- ı acı . ne ıyor. y'eti fenniye mücliri Zıya B. 

f 
Sadi olup geçen celseye ikisinin 

rat yapmaktadır. Gazi Hz., ak- va ık ve muhalif bütün meb'us- Bu mesele etrafında İnkılap nıazbatada zikredilen altı ay 
1 b 

iştirak ettiğini, etmeyenin nasıl 
şam yemeğini vilayet konağın- ar aşvekilin Ankara ve Berlin gazetesi sahibi Ali Naci Bey de edil sonra temin edilecek olan 40 bin 
d 

. . tesbit eceğini sordu. Reis, 
a yiyecekler, gece de orada ka seyahatını tasvıp etmışlerdir. miştir ki: metro mikap suyun asgari oldu 

l k balı T K A · b kilin' defterde intihap daitt:leri yazılı aca , yarın sa 11 .ada ha- ont pponyı, aşve An- _ Ayni binanın katlarında ğunu, çünkü şirketin şimdiki 
k d kl dir T ka b' k yalı olduğundan bu cihetin anlaşıla- . re et e ece er . o tta ır ara se atını memnuniyetle oturmaklıg' ımıza rag" men Arıf ihtiyar etmekte oldugu" meclisi 

kal la uh dir --•<>~1~~•r T · · · bileceğini söyledi. Baş vckfiletin 'dar gece ma n m temel . ...,,.. .. ~~ ve iırkiye ile müna. Oruç Beye coktandır tesadüf et- ı e maaşatı ve saire gibi bir 
SiVAS 20 (A.A.) - Reisi sebatın yalnız siyasi noktai na- medim. · cevaben meclise gönderdiği tc- çok masraflar tasarruf edilett:k 

•••••••••••••• llAKlKi GOZRL 1·1L\ll .\lr:R:\KLll \RI 

Bugün M E L E K SİNEMASINDA 
VICTOR BOUCHER ın lı:emali mııvaffakı,etıe oynadıgı 

n Pariste fevlı:allde takdir kazandıgı 

SEVGiNiN ZEVKi 
tamamen fransızca sözlii ve şarkılı filmini mutlak görmell· 
dirler.Bu film MONTMARTRE şarkıları ve neşesinin filmidir. 

Bugün saat 10,45 tenzilatlı fiatle matine 
..ıteeeMe 

Refet Paşa 
•· üh' H tI · Q dan d "il · şekkür telgrafı okundu. Refik cum ur azre eri geceyı e- zar eg. , ı_ktısadi no. ktai na- Binaenaleyh aramızda g--- tesisata sarfctmek imkanı hasıl (Baş tarafı 1 inci sahifede) 

k · und d dan d şaf -,. Ahmet B. in 1 7 gündür zatül- l 

8 T .. rlrıiunl cıım ı ve 30 teşrini 
pazar (Ünleri ıaat J 8,30 te mıtiJI 

mere ı!rtasyon a tren e ge- zar a ınki mdakı ehem- ı miş bir hadise yoktur. y a1ruz o acağım söyledi. Kemal B.: ra mu"sL~ b' .. 
Çl.rmı·şti' Ö"l em g· · d · tı" k · . 1 . cenpten yattığı için mezuniyet " N bah ~ ır cevap vennm r. g e Y e ını e mı. ye ayıt ve ışaret ey emış- ',dün şu garip hadise oldu.· - e. asma olursa olsun dedi. " 

d · ı d" - talebini havi tezkeresi üzerine tren e ycmış er ır. tir. Saat üçte matbaanın telef~ memleketın başından bunu kal- ! mail H kkı ..,_ 

FRANSIZ 
Tiyatrosundcı 

M ah 
~ kendisine 20 gun·· mezun.,•et ve- d s a D<:yden sonra 

Ga.ııi Hazretleri saat 14-te Sı . u . edelerin tadili m_ese_le- nu caldı; tanımadığım bir ses: rildi. "J ırmak bir saadettir" Dedi . 
vasa muvasalat buyumıuşlar ve sıne gelınce, bu hususta nikbın- "Yann" idarehanesinden tele- Avni B.: . · Zeynel B~s~ Bey~ de yeni bir 

. lmama lik · · dir Tahdid' 1. Tevfik Amir B. in de istifsan .. _ T k bel di fırka teşkili rıvayetı vardır. Hiz 
merasım yapı sı hakkın- mevsıms!2 · . ı_tes ı- fone ettiğini, Arif Oruç Beyin hatırda bulunması kararlaştı ~r 05

:. e yey~. ge- met, bu günkü nushasında bu ACQUESTHIBAU 
daki emirlerine rağmen kadin, hat meselesmde telam! milletle kendisine ait duvar afişlerini Talepleri üzerine Salah Cimcuz ç;rse Sadi B. butçeye vazıülyet- vayeti tekzip etmekte ve . "El 

\leıhur 'ivoloni.'t 

erkek büyük •bir halle kitlesi ta- ri": tesl~h~tmı te_rketm~si talep pek beğendiğini, ve bunlardan B. e 15 gün Nakiye H. a bir ti~~er. O z~ .istedikleri gibi çabukluğu marifet kılıklı bir fır tarafındın ıki konseı verilecektit 
rafından seHimlanmışlardir. Gü edılme~~r. Aksı takd~de, ev- bir tanesini rica ettiğini söyle- hafta Nemli zade Mithpt B. e murak~be edebılırler. Muslukla ka teşkili bize has işlerden de- 1111!! 

zel havada bir müddet halk ile v~lce sılahını terketmiş olan di. "Bir adam gönderirsek verir 10 gün mezuniyet verildi. Tev- ~ açtıgımız zaman elimizin ih- ğildir.,. demektedir. . 1 MADAM GABRIEJ.l.E JJOR· 
beraber yürüdükten snnra oto- mılletler hareketlerinde yeniden misiniz?" dedi. "Emir buyurur fik Salim paşa Avrupada oldu- tıyacı ~l~ suya. mukabil avucu İstanbuldan geldikten sonra ZIAT, Pl~:RRE :'l'.\GNIF.R '' 
mobillcrile hükfunet dairesini srbestilerini iktisap edecekler- !ar!" dedim. - . . li . muza ok. suren .b.ır .. muslu,,ktan ya_zı işlerile alakadar olmıyan GIL ROLA'.110 tarafından gal$ 

'f b dir K gu ıçın mec se ıştiraki hakkın- b k b teşrı , uyurdular. · ont Bethlen,_ iktısad_i b_ uh Filvaki bir adam go"nderdi- d . a. Ş a ır şey gormuyoruz. De- Hızmet baş muharriri Zeynel mö<nmereleri. Bugu"n sut ı ~. Od• a kcndisme tebligat yapılama d 
SiVAS 20 (A.A.) - Reisi- ~ an~ ~erı~anm ı~tıra- ler. Bir afiş aldılar. Bir de bun- dığmdan mezun addedilmesi ı. Besim Bey gazetesinde pazar F R Z 

cümhur Hazretlcn. · hu'''-"-et kile halledilebilecegıne daır o- dan bir müddet evvel telefonda Tevfik Amir B. de şunları gününden itibaren tekrar mat- A N S 1 ı<wll 1 K hakkındaki belediye riyaseti tez .. 1 di 
dairesinde bir müdet dahiliye an ont Aponyinin mütaleatı- bazı tehditlere maruz kaldım keresi kabul olundu. soy e . buat ve politika sahasına atıla- T• d 
vekili Şükrü Kaya ve Recep na _i1ştirak etmiştir .. Muhayyel ~if Oruç Beyin adaml~ "- Bu yeni bir şey olmaya- cağını Se11be&t ' Fırkanın hangi ıyatrosun a 
Beyler ve Sıvas valisi ile gôrüş tadi. bloku meselesı hakkında neşnyatımıza kızıyorlarmış, bir Sıra terkoa işine gelince cak. Pek ara hatırlarız. Harbi el.kr tarafından bu akibcte sü- PRO\F.S OK .\IARY ncGA 
müşlerdir. Rolorduyu ve bele_ ~~nt F-ethl_en, Ankaraya veya tertibi mahsus ile bizi kaldıra- Nihayet terkos şirketi hak- ~~ide bircok şirketlerde çe- rüklendiğini neşredeceğini yaz- Bu aksım ~ut 21,30 de 
diyeyi ziyaretten sonra Kız dıger ecnebı memleketlere olan caklarmış ve bizi götürüp vura- kındaki daimi encümen mazba- kilmışlerdi. l:ir iki Türk pek a- maktadır. MA\IAN COLOflRI 
muallim mektebi ve liseyi teş- ~eya~atmm her hangi bir blok caklarmış !... tası okunmağa başladı. Mazba- la daha mükemmel idare etti." Hürriyet gazetesi " Efendi Cumanesı akşamı Wolfun •" 
rif buyurmuşlardır. Ziyeretler ı~dasıle ala~~dar olduğun~ ye- Bunu ben matbaada yokken ta baştan nihayete kadar b;r sil Müzakere kafi görüldü. Mü- milletle alay mı ettin,. diye veni c'eri 
perşembe tatiline tesadüf etti- n~den ~e .. kat ı olarak tekzıp e- kendisine taharri memuru Şa- sile halinde şirketin seyyiatını b~~aa veya fesih şekillerinden Fethi Beye hücum ediyorve ya LE BEGUİN 
ğınden talebe ile dershanede d~m~sı luzumunu beyan eyle- ban ismini veren biri telefona tadat ediyordu. 28 EylQl 928 bırınin tercihi vekalete terke- zısında: "Millete yirmi kuruşa 
temas mümkün olmamıştır.Kız mıştır. gelen muharrirlerden birine not ve 29 Kanunuevvel 929 tarihle- dilm~kle beraber bu baptaki te- ş~ker yec;ıire~eğini söyliyen Fet :. Gen~ , . mc~hıır artıst 
muallim mektebinde yatakha- ettirmiş. Beni sevdiğini ilave e- rinde dahiliye vekaletine veri- şe~bus?ta devam olunmasına hı Bey şımdı parmaklarındaki COLLEN MQQRE 
neleri gezmi$ler ve ayrılırken Darülfünun derek müteyakkız olmamı da len iki layıha üzerine nafıa ve- muttefıkan karar verildi. balı yalıyor., diyor. 1 . .. 
k d

. · k"l ti1 t ildi"' 'k Bund K"h .. lk <tslı, Eozltı ve şarkılı fılıni 
en ısıni se!iimlamak için saf tavsiye etmi . a e e emasa geç gı zı re- . . an sonra a tane koyü Kalmis apartımamnda L J "kJ 

bağlıyan talebeden bir kacı ile (Baştarafı birinci sahifede) Müteakiben anladık ki polis- dildikten sonra şirket mukave- ahalısı namına verilmiş bir isti- .. k ey a ar 
ve taleıbe mevcudu hakkında derris ve muallimlerin vaziyet-! te filvaki taharri memuru Şaban lesi".i tamamen if~ya icb~ ~~- da okundu. Bunda köyün mes- s~ net 
mektepmüdürü ile konu ·mu~- leri ve bareme ne suretle O'ire-, efendi isminde biri vardır _ se bıle mukavelenın şehnn ihtı- ken ve mer'a itibarlle kısmen _ _Mefsu_h S. · F. nin Tak~imde Açarken 
1 d L' d S k . b'l "' am a t . . k"f' ld - Fatih kısmen Sa er kı Cumhunyet meydanmdakı sa-
ar ır. ısc e ıvas ongresı ı ecekleri hakkında maddeler ma bu zat telefone etmemiştir. Y cı~ı emme g~yrı. a 1 0 .~~· m d' B 'kt ny ve s- bık merkezinde ~ün şayanı dik btr şahe,er ıı!ınllıtar. 
esnasında kendisine tahsis olu- vardır. Darülfünun emini !'.iu- Ve onun ismi söylenerek tehdit ~u~e kad_a_ı: hi~ bır ~ahh~dun en e eşı aşa raptedilmek ka b' f r E T u J L ~· ~ 
nan ve ayni eşya ile olduab"ıı gı·- R · B b" h ifa edılmedı k tı f h suretile şehir hududu i · e alın t. rr aa ıyet olmamıştır.. ı JD8m!ISJD 9 . . am'!"er aşıt ey utçe akkın edilmek istcnilm;stir. Bunlar- . . gı, şır e n esı _ve mak istendig"i, halbuki fu klın· Bmada sabık fırk'!1'~ es~ı me U U 
bı !11'1;1hafaza erlılen odayı ve d?ki bu teklifin, müttefikan tas dan başka bir şey" bilmiyorum ıştıra hakkını bu defa de tehıre köy ziraat , şe murlanndan ve katıplerındcn • Bugün matineler 13 ten itibaren 
tarı hı kongre salonunu ziy11ret vıp e~i!diğin!, fakat bazı mad- ve hiç bir şeyden de korkmi o- fırsat. bulması muhtemel olduğu . ve merasının mah- başka kimse yoktu. 
buyurmuşlardır. delennın tadile mühtaç olduğu- rum .. " y eldekı raporlara göre suların ga vıne sebe~ olacağı, eğer köy ka .. . . 

Gazi Hazretleri: "Bu masa- nu söylemistir. A . . . . yri k.'lbili şürp bulunduğu, şirke nunu tatbık edilerek şehir hudu ~şya~n hukfunetc mı tesl~ 
nm yeri şurası idi, ilk nutkumu 1çtimaın bu kadar uzun sür- rıf Oruç B. ın rıvayeti tin bir baktriyoloğu bile olma- du haricinde kalırsa bu tehlike- edılecegı, yoksa satılarak borç-
burada söyledim. Bir münaka- mesıne sebep bazı müderrisler Yan~. gaz~tesi sa_hip ve baş- dığı,_ yalnı.z b~nun başlı ba~ nin mevcut olmadığı bildirl'l.i-~ ~ ~e~viye olunacağı ma-
şada reise !üzüm hasıl olduğu tarafından telife karşı vaki olan ~uharrın Anf Bey ıse, bu ha- feshı mucıp hır sebep oldugu, yordu. Müstacelen tetkiki için lum degıldır. 
zaman ·bu kürsüye cıktım" di- itirazlardır Fakat Emin Muaın dıse hakkında demiştir ki: mukavelenamenin on altıncı kdi~.vanin encümenine havale edil 1 ~--••11111111!!111•••••• 
yarlar, o vakitki arkadaslarm- mer Raşit B. e~s noktalarda "- Efendim, silih atıldığı- maddesi mucibince altı ay son- . SEYRISEF AJN 
dan kimlerin nereleroe ~turdu müşareketi temin etmiştir. Mu· nın ~ı yok. ~ü:_ettipane mer- ~ g~lecek ~Ian~ı,ira.~akkı için .. B~u m~~eakip ;'tav~ ve •·-----------·• 
ğumı, o güne ait hatıraların he ammer B. bunları söylerken, bil ~csı, .Y.ere ?uştu, merdanenin şımmd~n şırkete .~1?ligat yapıl- ?1ii!~e encumenının_ Haşım B. 
yecanile anlatıyorlardı. Salonu hassa kaydediyor: dul?mesı ıle hasıl olan gürültüyü ması liizım geldıgı, İstanbul ın ıstıfası hakkındakı mazbata-
1928 eyliilün yıinnisinde 7.İyaret "- Darülfünunlulann mütte tı:ıkılap muh~rleri, silah sesi ha!kzı:ıı. bu beli~yed~n kurtar- sı okun_du. Bun~ da münakaşa 
buyurduıkları zaman defte.re su fikan amalini tatmine çalışıyo- dıye zarınetmışler ve korkarak mak ıc;ın beledıyenın defaten sı hayli hararetli oldu. Mazba-
cümleyi yazmışlar: "İlk kon- ruz. , · polise haber vermişlerdir. 100 bin lira vermeği kabul et- tada, sıhhi esbap, şehirden mü-
gremizin toplandığı salonu gör Diva~, gelecek p~embc . _ " yarın 10 tarassut tiği, şirket her sene su miktarı- faraka~ ıpbi .bir mazeret olma-
'llek.ten çok mütehassis ol- kinci içtimarm aktederek, büt~e d'ld .. " _. nr arttınnağı t~ahhiit ettiği hal dıkça ~s~fa ım_kanı olmadığı, 
iuın." Bugünkü ziyaretlerinde işini hüsnü suretle intaç edecek- e ı ığı do?r~ degıl de .bunu da ~<: ma?ı~ı, halbuki şayet ıstıf~da ısrar. edilirs~ ~a-
'>u satırların altına şu cümleyi tir. Yarın gazetesı dunkü nüsha tesısat belediyeye ıntikal eder nunen ahkamı cezaıye tatbıki za 
vvdılar: "Bugün de ayni ta- sında idarehanesinin poliEler ta- etmez bugün 26 bin metro mi- ı:ıreti ha~ıl ol~cağı ve bu cihe-
1assüs aynı kuvvetle devam e- lzmit valisi aley- rafından tarassut edildiğine da- kaptan ibaret olan suyun altı tın beledıye nyaseti vasıtasiıe 
;liyor." ir büyük bir manşet ncsrediyor ıw sonra 40 bin metro mikapa Haşim B. e ibliiğı isteniyordu. 

Llsedcn talebenin alkışları hindeki İsnadat ve v<ı!i .B~!'den bu tarassutun çıkarılaca~ g~bi .beş sene zarfın H~~ı Adil. B. buna ~tir~ etti. 
arasında çıktılar ve Cümhuri- ! . t .. . .. 1 sebebını soruyordu. Yaptığımız da da şehrın ihtıyacına tekabül - İstıfa herkesın bır hak-
fet Halk fırkası merkezini tes- ga::::ıt .e (~teş) (Turk Yc:>I~) tahkikatta böyle bir taras- edecek dereceye isal olunacağı ~ _tabiisidir. Kanun, hizmetten 
cif buyurdular. Rcisicümhur Izmit~~rs· ~nnf Bgazetesın~nı sutun kat'iyyen aslı olma- bildiriliyordu. Rapor okunduk- ıstınk.fıf_ ede~er hakkında ahka
Hazretleri burada fırka azaları dekı· neşn·' 1 t şre ey alehyhm dıgı gibi Yarın gazetesinin bu tan sonra ilk sözü alan İsmail mı cezaıyenın tatbikini Amirdir. 

k b ya mı ret ve cer ede · · S ı B Halb k' b k d d · ıı a ut buyurarak J.-endilcrine reıc diyor ki: j nev~ neşı;,yatla kendi lehine bir ıt tı . oldu. ~ ~ u ar a aş ~~ ılk cet 
Kayseride olduğu gibi halk fır " Biz mahall' b' t . 

1 
nevı reklam yapmak istediği - "Hey'eti muhterememiz seye ış.~rak etmeden ıntıhabına 

<asının milletin menafii aliye makla hakikati' l~Ja~r~~~a: ı sö~lenilmistir. Poli« müı:lürü dört senedir mukaveleyi feshe teşe~ku: v_e fakat. mazereti do-
ıe müstakbelesi i~in yaptıgı çok yakın ve iyi görüp öğr~ne-, Alı ~ıza Bey de bu tarassut me calı~ıyor. Sirkt, tesekkülünden !ayısıle ı~t:~a et'.11ış ve bu suret
ıüyük inkılaplardan bahsetmiş cegimizi kim teslim etmez. Bu, selesı etrafında denıi.~tir ki: bu güne kad:ır mukavelesinin e çok durust hır hara;'te~e bu
cr ve memleket ahvali hakkL-ı iftıra hakikat olmuş olsaydı her, -"Yarın razetesin:n polis bir maddesine bile riayet etme- lun:_nuş~.r .. ~anun sa"1?.tır .. ~ 
ia görüşüp irsadatta bulunmuş şeyden evvel bizim isitmemiz' memurları tarafınd:ın tarassut di. Yalınız kasasını doldurdu. sas.~ b~nbın arkasma uç ıçtı
ekkül etmemiş olduğundan ve yazmamız tabii olacak de_lerlildiği yal11ndır. Bu tarassut Encümen ınazbatasmda izah e- x:ıaa tştırak etmeyen aza müsta-
ardır. Srvasta serbest fırka te- ğilmiydi?.. için ortada bir sebep yoktur!" dildiği gibi İstanbulun bastan fı .. addolunu;; Haşim B. de bu-
c:ıbul buyurdukları zevat ara- E ref B k" . k 

1 
. --- • --- . başa yanmasına sebep o1du.Ben gune kadar uç celseye iştirak et-

ında muhalefeti temsil eden mış?. Bu ~u~;:1ym 1 ~pıdsını 1
ç? - Bu nasıl tel·zip deniz yalınız bir noktaya itiraz m~diğ~den müstafi demektir. 

ıir kimse voktu ye a ın tını d - · F h d'l .. Eger d rt lik d · · · 

Merkez acenta: Galatı köprü 
Başında; Beyoğlu 2362 Şube 

acentesi; SJrkeci'de lltihilrdar 
zade hanı ıltındL Telefon lst 
2740 

Mre ~ lsken~eriJe 
postası 

( lzmir ) ~apur~ Salı 
2 5 teşrınlsıını 

saat 1 O da Galata rıhcımın· 
dan kalkarak çarşamba sabahı 

lzmir'e varacak o gün 16 da 
lzmlr'den kalkacak Perşembe 
sabahı Pire'ye, cumartesi sa
bahı lskenderiye'ye varacak
tır. lskenderiye'deıı Pazartesi 
1 S de kalkacak Çaışamba 

günü Pireye ugTayıtrak Per
şembe ıı;ilnii ltanbul'a gele
cektir. 

ISKE. DERIYE'DEN aktar
ma PORTSAIT için de Eşya 
kabul olunur. · · mis o muhayyel iskanda! d Milliyetin bu gu·· k" .. h e ecegım. ·es e ı emezse mu- . o sene evreı ıçtıma 

SiVAS " ner e n u nus a- b _,.1 · d · R' d ıye zarfmd b' ·· , 20 A.A. - Reisicüm olmuş? avuc içi kadar olan İ sında üçüncü sahifesınde D k- ayaa e-.ıı sın enıyor. ıca e e- . a ır sene mutemadi- •------------·• 
ıur Hazretleri Cümhuriyet H.

1 
mitte ıni?. · z tor Mazhar Osman Beyfe~di ri.m. M~ka':'eley~ riayet etmiye~ yen. hızmett~n istin~af edilirse lzmir sür'at postası 

ırkasmdan sonra kendisini gör A eıb A 'f O f k 
1
• hakkında bana isnaden yazılan böyle hır sırketın mukavelesı ahkamı cczaıye tatbık olunur. (Gülccmal) vapuru 23 teşrini 

nek için bekleyen binlerce hal- he b.a. rı d ruı ol ev ~ tıde;beyaııat tarnamile hilafı hak·- neden feshedilemez. Feshdilme Hatt.a ~u hususta istinat edilen san; pazar 14,30 da Galata 
tın alkışları arasında yürüyerek ~feyae ırı .~e;e. en u ~-~ş · ~- ! kattir. Bunun ayni sahifede te~ li ve bütün tesisat bilabedel hü- 2~8 ıncı madde o kadar sarihtir rıhtımından kalkarak pazartesi 
131ilik koııa"'Ina aitmi~lerdir y. etetını~u eı .. uftmu.ml 1 1h vkakzı- zibini rica ederim efendim kfımete kalmalı. Mübayaanm kı hunun istifa ile hic alakası "' ., • · ~ ve mu erı er a - ·ın- · . . · ,, . k A · ubahı lzmlr't nrır ve çar-
f olda halktan bazılarile komış- da dava açılmlstır Bu h Fen fakültesi reisi müderris şıdde le aleyhındeyım. Dedi. yo .tt~r.. rkadasımrzın hakkı 

Tepe~a~ı ~ar~en'i 
M 1 t ılrün H E X 

i
ve BÜTÜN VARYF.Tf: PRO(;. 
RAMILE MATl'.'\t: UA~ ·s,.ı.:-,"f 

SOÇETA IT.\L YAN P 
Dl SER VIST i\lARITI\ Il 

gidecektir. 

ll'A L Y \ va
puru 2 5 teşrini· 
sani Salı (Sicm~~ 
Lev ıınt Ekspre~ 
olarak (Pire, Na· 
poll, Marsilra v• 
ve Cenova) "' 

:\llLANO vapuru 27 ceşr! 
n'sani perşembe ( Sitmar Sori3 

Ekspres) Rodos, Mersin, ),keC 
deron, Trablus, Bevrut, Ha~ fa. 
lskcnderiye, 1\Jesino, ı 'apuli '~ 
Ceııovaya gidecektir. 

ANTIFRIT vapuru 27 ce~ 
rinisani perşembe (Napoli, \)ar 

sil ya ve Cenova) ya gl<leccktir' 
Tafsl!At için Galacada mcrket 

rıhtım hanında umumi ac1rıte

ılnc müracaat . Tel: P.c} ugı~ 
77 1 - 772 ve ya Beyojttıı'ld• 
Perapıılas altında !liattıı ı a yo 
nal Türki, turist aceoaiY' 
Telefon Beyoıı;lu .l599 ve Y' 
Tokatlıyan kaqı ın<lo heyneirııil0 

yataklı vaı,run kıımpany1sıt11 

Tel: Beyoğlu 2330 ve yahtı1 

lstanbulda Eminönün<ie Jıııılt 
sokağında 8 Numarada accrı 10 

vekiline milracaat. 
nu !ardır. Gazi Hazretleri vali Muhalif İstanbul g. azet 

1 
us.usta Mustafa HAKKI Muhicldin B. buna cevap verdi. tabıisınm kabulünü rica ede- şamba 14,30 da lzınir'den kal 

- d e erı mu (M 11' ) M f M h'd · B · b rim" ded' karık. pcr·emb b hı ll :onagm a ha1k mümessillerin- harrirleri Ankarada Dahiliye ; . .'yet : usta a Hakkı u ı ın eyın ceva ı · 1
· ~ c sa a ge r. 

len ve viliiyet erkiinmrlan bazr- vekaletini:le tahkikat icra etmis Bey dun gazetemizde münteşir - "Fesih veya mübayaa ve- Netice Vapurda mükemmel bir 
arile akşam ı;emeğini yiyecek!Ierdir. Dahiliye müstesarı Hil~ b_~yanau, .T.okatlı~anda, Darül- kaletin cümlei salahiyetinden- Avni B. bu hu~usta yeniden orkestra ve cazbant ruevcuı-

Tel. Istanbul 77 6
11 

1 SADIKZADE BIRAOERLEll 
V.-\PURLARI 

•e burada misafir kalacaktır. mi Bey tarafmdan verilen ce- fonun emını serefme verilen zi- dir. Kat'i bir kararla vekaletin encümende tetkikat vapılması-
(ann sabah otomob;llerle To- vap şudur: yafet esnası.nda kendisile görü- karşısına cıkma<Yı vekaletin sa- n. ı ileri sürdii. Makamı riyaseti k h ı · "' Pazarlı la kereste mübayaası 
ada hareket buyuracaklardır V"rın a t · · r· . şen mu arnr ere vermışti. Şim labiyeti noktasmr'lan muvafık ısgal eden Sadeddin Ferit B. en 

• - u g ze esının zmıt d' · k 'b . . Şartname ı· d ılı b' -··- r · h kk d k' 
1 

. ı ıse te zı e kalkışıyor. (Mılli bulmuyorum" Mukabelesinde cümen namına bunun kabul edi- sn 
1 

yaz e at 
Üç hint asılzadesi ~:1' ısı . a ın a ·ı yazı .?n eskı yet) in beyanatı tasni etmesi sı- bulun l . lemeyeceğini söyledi. Müzakere ve c.vsaf mucibince 6S adet 

ır şayı.anın _gazete. sutununa ar ve adeti değildir. Bu nokta' ı At u. • B dedi? k"f' .. "l k muhtelif kereste pazarlık su-
şeh rimizde geçmesınden !barettır. Bu şayia kaydetmeyi bır vecibe added~- ~ e y ne . a 1 goru ere mesele reye kon-

H . . ortaya atıldıgı zaman derhal riz) Avnı B. de: du ve Haşim B. in istifası kabul rctile mübayaa o!unacağın3an 
•nt a~ılz~~elerı~den _Sah_ip tahkikat yaptık. Anladık ki,, · "- Mucibi fesih esbap varsa edildi. İktısat encümeninden is vermek isteyenlerin24 ikinci 

~~ ~~rıı.:nt:;· ~~~~~1: Z:ıI- b~nlar asılslZ bir yalandır. İz- Bir tavzih elbette ki vekalet bunu tercih tifa eden Mehmet B. in yerine teşrin 930 pazartesi günü sa•t 

1 
·şı d' rımıze ll\ıt valisi çalışkan bir idare ada edecektir. Biz mübayaada da fe Galip Bahtiyar B. intihap edile- ı 5 de levazım müdürlüı>[ine 

•e mı er ır. mıdır 1 G Başmüdürlüğünden· 'h d h · r· Jd - rek celse kanandı. "' 
. Bu üç zeno-;n hindi bütün Av H·ı' . . , G. . t . . 18 11 930 . 'h sı te e. şe nn ne ı o .. ugund_a ----.lo:h-;t"'lr_a_l""l'""A_n_ı ____ ıı-ge_ı_m_e_ıc_r_i ________ ıı 
Up d 1 J

,., • • k 
1 

. • ı mı B. ın bu beyanatı ile aze enızm • - tan ısrar edıyoruz. Arada uç ay gı- a 
a ev et ,~ırı•n mer ez enm k ·· 1 li ·· h 3 ·· .. h'f · · b İzmit hattı kahve ocağı 

ola"makt •hrlar. Bpe guzkeb:ın!~~ılıyor ki, Eşref'ben.us .a~~m und c(uSs~ .ı ~sm1:n) i kısa bir zaman kaldr. Bir an ••Asmmaya karşı büyük bir meta-
. anca ır ınıraya uğramış- şmcı sutunun a uı ıstıma evvel bir karar verilmeli." De- net ibraz etmeleri lfizım gelen sargı- İzmit hattı kahve ocağı 

tur. KARADENİZ MUNTAZA)I 
VJ<: LCKS POSTASI 

INôNO 
vapuru p gtınll 

23teırlnlsınl azara1c,amı 
Sirkeci nbtımından hareketi~ 
(Zong;uldak, lııebolu, Ayaoc:ı ' 
Samsun, ordu, Giresun, frab· 
:z:on,Sllrmene,Traklı ve RlzeY

0 

azimet ve ıı.vdet edecektir. 
Tafsilli lçla Slrkıcld• '/f.•Y 

menet Jıaaı altıada aceataııı•~: 
müracaat. Tılıfoa:lstaabul 21 -İçki yasag-

1 
aleyhı'nde tır. serlavhası altındaki bentte mev di. Nazmi Nuri B. memleketin !ar (tekerlek çemberleri) ve sair par- bir sene müddetle kiraya 

. 
· Yarın gazetesi istediği karlar zuubahs bir sandık ne kaçın!- başında bir yara olan bu halin çaların imali için usul" h.-· kında istih verilecektir. Kat't ihalesi 25 

Chc.ago, 20 (A.A) - Ame'!':- velvele ede dursun yarın mu- rruş ve ne de kaçırılmak isten- bir an evvel izalesi lüzumundan ~~~!~;~nU:J!ı;!.0;a!,9~~ '.;;;~ ~:~~~ 
·an. bar?.ları cemiy~ti ~rayi .a~ h~~<em~nin yüksek l•uzurunrla mcdiği gibi hini talepte ambar- bahsetti. file konmak üzere ahare devri ferağ 

1 ZAYi 
Beledi•• bırincl dalr.,.indtO 

ikinci teşrin 930 cari.hinde ' Jıll 
, lıldığım :ı60 sicil numırılı • ·, 

le} e n:uraca~t netıcesınde ı~kı ~~fterılerle . berabc;r haki katı 1 da mevcut olarak bulunduğun- Sadi B.: veya icar edileceğinden talip olanla-
~ emnuıyetının kaldınlm:ı. ı le- gorecek ve bır haysıyetle uğraş 1 dan o suretle tashihini tica ede- "- Şirketin aleyhinde söz nn Galata'da çinili Rıhtım Hanında 
ıınıle hulunmuştıı~ . manın cezasını rekecektir.,, n·m Eferı-'ı'm Robert Fcrri'yc müracaatları ilan o-

.., - •ı söylemek lazım ~elirse ciltlerle lunur . 
• 

yapılacağından o gün saat • 1 . . . Yenffln 

1 

yetnamem zayı eımıştıın. 

16 da levazım müdiiriü"llne h k ıl ,·oktUf· ~ aldığımdan eskisinin Ü m , 
gelmeleri. Huseyın .................... , 
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VRK PHİLİPS LİMİ1'EDŞİRKETİ 

~lil1.IPS RADYOLARI 

SESiNİN SAFiYETi 

1·.~ YONLARfNIN ÇOKLUCU 

(ULLANIL~1ASl'.UN BASITLICI 

sayesinde 

bütün 
ilADYOLARIN 

fevkindedir. 

_, 
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........ ")CDCSlıı- Terki Ucaret sebablle ~-~-~=~===~~ 

Fırsattan istifade ediniz 
f'.'.ımizdc ırıevcut kağıt ve kırtasi) eye ait emtiamızı büyük 
'enzilıl.tla toptan furuht etmekte olduğumu muhterem tüccar 
ve esnafın nazarı ittilfilna arz eylerim. lstanlıul ı,:içckpazarın· 
da 16 numeroln mal(a1.ada kırrasiyeci I lacı Abbas Zade 

'~•ıMM•I .... :\lehmet .\bbııs Kehnemuyi ..aıeeee 
...._-~~~~~~--~~,~~~~~-

is~irto ve i~kiler in~isarı 
İstanbul Baş Müdürlüğünden: 
790 numuralı ispirto ve meşrubatı küuliye kanununun 17 inci ve tali 

llıııının J~ inci maddelerine tevfik&n lstanbul ve civarında kapalı şişe ve 
•çık kadehle müskirat satan bayi efendilerin 1 kanunuevvel 930 tarihinde 
5 (iltı) aylık ruhsat tezketelerinl tebdllen almaları Uzımdır. 

2'.! Teşrinisani 930 tarihine müsadlf cumartesi gününden itibaren bu 
~lkerelerin tcbdilen verilmesine başlanacaktır. 

Kanun en muayyen müddetinde tebdilen tezkere almıyanlar tezkeresiz 
~skirat satmakta devam ederlerto ll<l kat resim vermek suretlle zar&r 
•llrürler. 

llöyle bir muameleye meydan kalmaması ve bayi F-fendllerin bu ltzımel 

~n.uruyeyl bilerek klnunuevvel ayı iptidasma kadar Kabataşta is?irto 
Qbıurı lsunbul baş müdürlügU muhasebe fubesine milracaaıl eylemeleri 
~in ~cvfh·et il:ln olunur. 

~en~ levazım satlnalnıa toınisJonun~an: 
?soo kilo 

10830 .. 
süt 6 kanunuevvel 930 cumartesi günü saat J 5 de 
muhtelif sebze 6 k!nunuevvel 930 cumartesi günü 
saat 14 de. 

Heybeliadada deniz harp mektebı ve deniz lısesi talebe \"C el ra
~ına 930 malı senesi ikinci altı aylık süt ve sebzelerin ayrı ayrı 
kıtnamclerle mımakasaya kunıılmuştur. 6 kanunuevvel 9'30 cumar
tesi gLinü yukarda hizalarında yazılı ·aatlarda yapılacak a~ık mil 
1akasa1arda teklif edilecek fiatlar mııva[ık görüldüğü takdirde ihak 
ldUcceklerden ~artnamcsıni görmek isteyenlt rin her gün Ye vcı
'lı~k isteyenlerin prınamcltrde yazılı teminatlarik birlikte Ka<ım
~la deniz levazım s:ıanalma komisvoıııına miıraca·ıtları. 

Vilayet daimi encümeninden: 
/~tihte Nisancada alu oda- Rüstem Paşa ahallesinde 

1 
~ ıbaret küçük medrese bina- Balkapam sokağında 17 No dük 
1~ar müzayede müddeti 26 teş kan icara verilmek üzer·e 10 ka
~18:1ni 930 çarşamba günü saat nunevvel 930 çarşamba günü sa 

1~ıre kadar temdit edilmiştir. at on bire kadar müzayedeye ko 
~ 1Plerin İstanbul belediye nulmuştur. Taliplerin İstanbul 
t tkezindeki Enciimeni daimi- belediye merkezindeki Encüme 
~ÜracaatlarL ni daimiye mi1racaatları. 

l ~eniz levazım satıoalnıa koınisJonunöan: 
~,Ooo kilo sıjtır eti 1 Kapalızarl usulile 4- kiuıunuev-
2,ooo ., koyun eti vcl 930 tarihine mlisadif P~r~en-
,Soo ., kuzu ,, günü saat 14 de ihale edilecek-
?20 ,, kemiksiz koyun eti tir. 

, ~eniz talebe ve efrat ve hastaları ihtiyacı için kAnunutvvel 
~11dtsından Mayu nihayetine kadar altı ay zarfında alınacak dört 
~~ın et münakasaya konmu~rur. 4 kAnunuevvel 930 tarihine te
ltt Uf eden perşembe günü saat 14 de kapalı zarfla teklif edileccl. 

tlar muva[ık görüldüğü takdirde ihale edileceğinden şartname-
.,., bteyenlerln her l(ÜO ve vermek isteyenlerin ihale .r;t'r. 

~Cl&t.&at 
lcrnzım sııtınalma komis) 01ıııı:ı 

E. _ _.. .. ve eytam bankası Istanbul 
ş\loesinden: 
~ Satılık ErnlAlı: 

No. Mevkii ve cinsi Teminat miktarı 
t ~-l Beşiktaş ta Hasanpaşa deresinde etrafı duvarla muhat 

1 kuyuyu havi takriben 2380 m. m. bostan 360 
~~ Üsküdarda Valdebağmda ahır ve samanlığı müştemil 

ınen 167 dönüm arazi. 450 
~.'l':ırsuatı balada muharrer i·ki parça arazi ilki peşin ve digc 
~1

1sı her sene ayni günde verilmek Üzere sekiz taksitle ve pa
ttı ~l:ı satılacaktır. Talip olanların ve fazla tafsilat almak isti

e rın kanunuevvelin 18 inci perşembe günü saat on altıya ka 
§Ubemize mliracaatları. 

:\llLl.l\'f,T n:şRı:~lS.\ '\1 l 9vv 

Iktısat Vekaletinden: 
Haşarat mücadelesinde kullanılmak üzere 

<25,000) çinko lav ha (5) adet bir buçuk tonluk 
Fort kamyonu (5) ton hamızı arsenik (200> adet 
muhtelifiilcins piilverizatör (2) ton arseniki
yetii sodyom (15> ton göztaşı kapalı zarf usu- 1 

lile ve tarihi ilandan itibaren (24> gun müddet 
le münakasaya vazolunmuştur. lhalei kat'i
yesi 15 Kanunuevvel 1930 pazartesi günü sa
at 15 te yapılacaktır. Bunlara ait şartr" ıneyi 
görmekvedahafazla izahat almak üzeı.,e ta
liplerin şimdiden mübayaat komisyon tına ve 
yevn1i ihale olan günde de kanuna.tevfikan 
yapacakları teklifatı verecekleri fiatiıı (yüz
de 7,5) uğu hesabile teminatı muvakkatesile 
birlikte fktısat vekaleti levazım m dürlüğü
nde müteşekkil mübayaat konıisyonuna tev
di etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Türkive iş Bankası 

r 

Çocuğun en iyi arkadaşı 
kumbarası dır 

Emlak ve Eytam Bankası Umum 
Müdürlüğünden: 

:\kvkilerile ~vsaıı ınahsusası aşağıda yazılı iki parça em!Akin 
satışı mıizayedeye kunmuştur. 

1 - :\ltizayede kapalı zarf usuliledir. lhale ı kanunuevvel 930 
tarihine mUsadif pazartesi günü saat on altıda Banka ldaıe meclisi 
huzurile icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkun hizasında 

gösterilen mikdarda teminal iraesine mecbıır olup bu teminat 
varak:ısım tekli[ mektuplarilc beraber makbuz mukabilinde bizzat 
veya ilnle meclisine yetişmek üzre taalılıütlü olarak postaya 
tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli berveçhi pe~i~dir. 
3 - Talip olanların lstanbul. İzmir şubelerimize ve yahut An

karada Umum Müdürlük F:mlılk idaresine müracaatla mufassal 
şartnamcmizi mütalea etmeleri ve müzayedeye i~tir.ık: halinde bir 
nüshasını alıp imza ve teklif ve teminat mektuplarına raptetme
Ieri icap eder. 

Esas N. Mevkii Cinsi ve Emlak N. Evsafı Teminat 
lira 

322 lzmirde Karşıyakada 
.Alaybey caddesi. 

nevi 

hane 37 .39 Rıhtım üzerinde ve 420 
5 18 metre murab-

Ecnebi men1leketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~; Komme;çiyah 
Italyana 

Sermayesi 700,0J0,001) 
(lhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Tıaveller3 (Seyy.ı\ıtıı 

çekleri) :-.atar 
Liret, frank, İngili ~ lira >ı 

veya c1oları frank olarak 
satılan bu çekler sayesııde 
nereye gitseniz paranızı ke
mali emniyetle taşır ve her 
zaman isterseni:ı: dünyanın 

her tarafında, ~lıirde, otel
lerde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en küçük tetliyal 
çin nakit makamında kolı
ylıkla istimal edebiıirsinit. 

Traveller3 çekleri lıaki~ı 
sahibinden başkı kims311::1 
kulnaamayacağı bir şeki!J~ 
leı tip ve ilıta~ edilın'~tiı-. 
1 

Şark değirmenleri Türk 
anonim şirketinden: 

Şimdiye kadar Galutada Bank 
Franko Azyatlk tarafından öden· 
mekte bulunan ~irketimiz aksi
yonlarının 7 numaralı kupon
ları bundan sonra Ömer Ahit 
hanında 7· 10 numaralarda şir· 

ket veznelerinden tediye oluna· 
caktır. 

latanbal birinci ticaret mahkeme
sinden: 

Türkiye İt Bankasının Beyoğlunda 
Maçka garajında Toller ve Aphazi E 
fendiler aleyhine 147 S Türk lirasının 
tahsili zımnında ikame eylediği dava 
nın esnayı tahkikatında ikametgaru 
meçhul olan Toller Efendi ilanen icra 
kılınan tebligata rağmen yevmi tah· 
kikatta isbatı vücut etmemiştir. Bitta 
lep hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun 398 inci maddesi mucibince 
ittihaz kılman gıyap kararının mez
kur kanunun 140 ıncı maddesi muci
bince ilanen tebligine ve 142 "nci mad 
de mucibince de gıyap kararnamesı 
mahkeme divanhanesine talik yevmi 
tahkikat olarak 21 - 12 - 930 Pa
zar günü saat 14 tayin edilmiştir. 

7 

8romural •ICholl• tabletleri dOnyada en ziyade m01e2mmirril 
ls•p müsckkıni ve münevvımdır Bu müstahz:ır milyon.1 
!arca vak.ada lccnlbe edilmıştır ~ hcrıOn bınlerce doktor
lar tarafından tavsıye olunmaktadır. Alındıkları 20 dakiıca: 
geçer geçmez. şayanıhayret olan müselckin ltsinnı gösterir. 
Uzun zaman alınsada hıç bır zaran yoktur. - Eczanelerde, 
10 veya 20 tabletlik cam lilplerde satılır. - fabrikası Afman
yada Rhcin ilzennde Ludwigshafen. de KNOLL A.·O. dm 

Emlak ve eytam 
müdürlüğünden: 

Satılık 

bankası umum 

Arsa 
Bankamıza ait emlakten İstanbulda Ahırkapıda Seyit Ha 

san mahallesinde Meydan sokağında atik 42, cedit 28 - 36 - 36 -
1, - 30 - 34 munarada aria ve dükkanı müştemil takriben 1885 
metre murabbamda arsa, ilk taksit peşin alınmak şartile aene
vi sekiz müsavi taksitle satılıkur. 

İhale 1 kanunuevel 930 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat on altıda Ankarada Bankamız idare meclisinde icra edile· 
cektir. Teminat miktarı 400 liradır. Talip olanlar İstanbul, İz
mir şubelerimize veya Umum Müdürlük Emlak idaresine müra
caatle mufassal şartnamemizi mütalea edebilirler. Müzayedeye 
iştirak halinde bu şartnamenin bir nüshasını imza edip teklif 
ve teminat mektuplarile birlikte Umumi Müdürlüğe gönderirler. 
Teklif mektupları ihale gününe yetişmek üzere postaya taah· 
hütülü olarak verilmelidir. 

Emlak ve Eytam Bankası 
bul şubesinden: 

Esas No. 
236 

239 

244 

250 

Satılık emlak 
Mevki ve nevi 

Rumelikavağı Dere caddesi 51 No. it natamam 
hane. 
Kadıköy Hasanpaşa mahallesi Nahit B. sokağı 
13 No. 1ı araL 
Yeşilköy Şevketlye mahallesi Salih Ef. sokağı 
19 Ko. lı arsa. 
Kadıköy Rasimpaşa mahallesi Aziziye sokağı 
55 No. it arsa. 

Istan-

Teminat 
18 

27 

87 

22 

Balada yazılı emlak bedelleri pe~lnen tesviye edilmek. şartlle 

bilmLzayede satılacaktır. Taliplerin yevmi ihaleye müsadif 6-12 
1930 cumartesi saat on altıda şubemize müracaatlarL 

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

TllllHE rlilN~~~~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

5 lNCl KEŞİDE 11 KANUNU
EVVEL 1930 DADIR. 
BOyOk ikramiye 

50.000 Liradır 
il 

Nafıa fen mektebi milbayaat komisyonundan: 
:\layıs 931 gayesine kadar lüzumu olan eı:. ekmek ve sebz;ı 

kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 23 teşrinisani 930 pa· 
zar günü saat 14 de ihale edileceğinden talipler teminat akçef-; 
rlni iktisat muhasf beciliğine tevdi ile makbuz ve ticaret veslkala
rile birlikte komisyona gelmeleri. 

Tütün in~isar umumi nın~irli~io~eu: 
300 metro Hortum 

50 Top AmeUkan bezi 
baında arsada iki 
katlı ve dört odayı 
havi hane 

Pazarlık suret!lo mubayaa olunacak bo iki malzemenin numune ve 
Istanbul Mabkemei Asliye Oçün- fattnımesl idarede mabluzdur. TıUplerin yüzde 7,t-ı teminat akçeleril• 

cü Hukuk Dairesinden: beraber !4 Teşriniuni 930 pazartesi gUnil Gılıtıda mübayut komisyonuna 

Toller Efendi tayin kılınan günde 
mahkemede isbatı vücut etmediği tak 
dirde mübrez üç krt'a senet muhtevi
yatı olan 1475 lirayı kabul ve ikrar 
etmiş ad ve bir daha mahkemeye ka
bul edilmiyeceği tebliğ makamına ka 
im olmak üzere ilin olunur. 

325 lzmirde Karş•yakada hane 
Muradiye caddesi. 

Müddei Mayasilin Ef. tarafından müracaıılın. 
23 359,50 metre mu. 330 müddeialeyh zevcesi Beyoğlunda Tek -------------------------

rabbaı srsa üzerin· ke sokağında Mazestik Sineması kar- , • , .. •• .. .,. •• 
da dört oda birinci şısında 625 numar~1ı hanede sakine Tıcaret ışlen umum mudurlugunden: 

Sima Hanım aleyhıne hanei zevciyeti . . · · f · ·· ti TU ki · • 
katta, dört oda ikin
ci katta olmak ÜZ-

re sekiz odalı hane. 

t k t . • olmasından ve aif" Sıgorta şırketlenrun te tış ve mu· racaa a r yedekı muamelatına 
er e mı, vez ı zev· kab . h kkı d ki 25 H · an 927 ih 

ciyeti ifa etmemesinden dola ikame ra . ~·· a n .. a .. . azı~. n ayet verdiğini bildirmiş olmakla 
... yı . tarihli kanun huk:ümlerıne gore na- '-" . k 1 l"k b 1 

eyledıgı boşanma davası arzuhalı ale . . I"ti"l . ti" al e mez..ur şır et e a a ası u unanların 
la ul ·ı• bl". lıyat sıgorta muame a e t§ g y- . . t s ı .,nen te ıg ve cevap vermeme 1 k .. t il edı"lmı"• olan ecne- şırkete ve ıcabmda stanbul mınta-

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaletinden: 
. b" · hk"k . kt eme uzere ese • 

sıne ınaen _ yevmı ta . ı at. tayın - bi sigorta şirketlerinden Kontuvar lı:ası Ticaret Müdüriyetine müracaat 
lınmd~~. o~du~ :!ded müddeialkaeyh ~el Martimi Sigorta şirketi bu kere mü eylemeleri ilin olunur. 

Diyaribekir nümune hastahanesine alınacak 60 kalem ilik ve me ıgın en a n a gıyap rarı ıt- -------------------------
. k l rf ,, tibaz ve gıyaben cereyan eden tahki- k n l B l ~· . ~ tıbbi malze~enın ap:ı ı. z~ ~.su.tile yapılan münakasasında ta kat esnasında: Müddei vekili tarafın- gram rse e e IJHSID en· 

liplerin teklıfatı haddı layık goriılell!ediğinden mezkur ilaç ve dan vaki olan talep üzerine müddei U 
1 

, 

tıbbi malzemenin pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir.3-12-30 aleyh Mm. Simanın bir ay zarfında 
perşembe günü saat 15 te pazarlıkla münakasası vekalette yapı- h~e! zevciyet.c ,av.detle vezai~i zevci- Karamürsel kasabasının elektrikle tenvirine meclisi belediye
lacağından taliplerin şartnamesini görmek üzere içtimai muave- yeti ifa etmil ~st">: 11duz~mudnun ihta?"" ce karar verilmiş olduğundan tenvirata talip olanların yirmi 

.. d .. ı·· -.. İst bul "hh . . • karar ver mış o ugun an tebligat .. rf 1 ·1 b b K .. l k sab b aet umum mu u~ ugune ve 
1 

a.n sı at ve ıçtımaı muavenet makamına kaim olmak üzere ilam key gun za ında şartname e~ e erıı; 1;r 1
aramurse a ası e-

.nüdürlüğüne miıracaat eUne erı. {iyet olunur l~ivesine müracaatları luzumu ı an o unur. 



B1N SÖZ 
BİR RESİM 

baıa 1111 .ntep mafetUflert letanllul Erbk mnalllm mektebinde imtihan edllmlflercbf 

Bir ...._. atılma lıAdleeehrln cereyan ettiği mahal. Tabancama heaaz ldmln tarahndu 
aa dıta maldm d•tlldlr 

Dan Ankara caddninde Retlt Paşa hanında bir yangın çıkmı,tır. Resmimiz 
bu yantpn baflanııcını ıöstermekt:dlr 
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tıh ah-'.G·'a11 

OıkUdıırdı lıt 6 ncı icruı•daa: 
Bir mıbkQmubih deynln temini 

istifuı zımnında mahcuz ve furuhtu 

mukarrer Saudıkı Mezar Tışı Tı· 

koz dlkme abide taşdan mamal sair 

eua Üsküdard• Kerestecilerde Y enJ 
C.mll arlı:uında 14 ;-.ıomarah dilk· 

kindı 24 teşrinisani paurıeı! günll 
ıut 1 den 8 kadar satılacağından 

talip olanlann mahalli mezkOrı mü· 
•ıcaat etmeleri l!An olunur. 

Mara~ ~elti~ f a~ritası 
Türk Anonim Şikketinden: 

1 - Meclhd idare ve Murakıp raporlarının 
kıraati; 

2 - Blllnço ve heaabatın tetkiki ve mecllal 
idarenin ibrası. 

3 - Nizamname mucibince çıkacak nıaıt aza 
yerine dlgerlerlnln intihabı. 

4 - Murakıp tayini, 
5 - 21 Haziran 930 tarihinde lçtimaa davet edilen heyeti 

umumiye ekseriyet hasıl edememesi ve anı müteakip ve hisseda 
ranın içtimaa gelmesine İmkAn olmamasına binaen bu kerre 20 
klnunevvel 930 tarihine musadif cumartesi günll şirketin merkezi 
bulunan Maraş çeltik fabrikasında alelAde içtimaına muhterem 
his<edarananın teşrifleri rica olunur. 

ViTEL-
suyu Karaciğer hastalığı çekenlerin aç karnına ve ••1141 yemeklerde kullanacakları sudur. 

---~· 

Tetlrdatı muhtelft orta mektep Bozkurt Oymatı 
lzcllerlndeu bir prup 

Don mauifaturacılar cemiyed heyeti idare intihabatı yapılmıştır 

.• 

~----11111!!~..ıl!!!!!!l ........ __ .. ll!!!l!ll .... 1111!!!! 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Hayvan nakliyatına mahsus tenz1111 tarife 
Devlet Demlryolları umumi idaresinden: 
Anadolu . Bağdat ve Ankara · Kayseri hatlarında mer'i 44.344 

ve 17 numaralı tam vagon davar tarifesi sığır nakliyatına da şa· 
mil olmak üzre Anadolu hattile doğru lltlsakı olan bilumum 
devlet demiryoll arına teşmil edilmiştir. 

D. D. 13 Numaralı olan bu yeni tarifede Sıvas · Kayseri ara· 
sında bir vagon iı ~ r eti 50 lira, Ankara · Kayseri arasında 76, An· 
kara . Sıvas ara~ında 100, Haydarpşa · Adana · Mersin arasında 
180, Sıvas. llaydarpaşa arası nda 200 liradır. 

Bu tarife 1-1 2-930 tarihinden itibaren tatbika başlanacaktır. 
Fazla tafsllAt için istasyonlarımıza müracaat edllmdidir. 

UMUMİ iDARE 

• • • • idaremiz için lözum ıı;örillen (Demir, inşaat tuğlası, hırdavat, 
elektrik ) gibi 29 kalem mühtelif malzeme şehri halin (24) cü 

pazartesi gilnü pazarlıkla mubayaa olunacağından arzu edenlerin 
müfredat cetvelini görmek ve iktiza eden izahatı almak için H. 

P. mağazası mubayaa kısmına müracaat etmeleri ve pazarlığa 
iştirak eyleyecek taliplerin yevmi mezkOrda saat on bir bu
çuğa kadar tahriren teklifatta bulunmaları ilAn olunur. 

lstan~nl it~alat ~~ııırü~ü ıııO~irli~in~en: 
Kilo saf 3349 Demir tel halat 

Ballda muharrer demir td halatın beht-r ldlosu üç kuruş yirmi 

beş santimde talibi uhdesinde bulunduğundan 22· l l-930 tarihinde 

bchemhal satılacağından fazla fiyatla talip olanların yevmi mez· 

kCırda istanbul ithalat gümrüğü satış komisyonuna miiracaat eyle· 
meleri ll~n olunur, 

CUMA 
21 T. SANİ 

SPOR 
Hayattan atv1ralmak •t daima nt· 
~U,ıihbaUı TC faal bultınmalr: &ubı 
k.u.vettcn d6Jilrmcmtkle mAmk6n"' · 
dilr. Sihhatialal muhafua, ıinir 
1ertnJait.akvi7c faallyeU.. -
nlzl tnyit için kilçDklrr 
Ye btlıyOkler tarafıadaa 

mtııkcmmcl bir kanet 
U&co olarak ıaaılu 

rratos 
kvllaainıa. 

Herecaanedt baluftur. 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden: 
80 lkıncl ıetrln 930 tarihli kanun hüktimlerlnı göre Türkiyede if yır 

mağı izinli bulunan ecnebi tlrketlerlnden (Htdivyıl Meyi lstimşip ant gt~ 
vln Kompınl Limiıeı • Tbe Kbedlvial Mail Steam Sbip and Gravlng D 
Comdauy Limltet) tirlı:eti bu kere •ilracaaılı Şirketin Türkiye umumi '' 
ltilllğtnı flrket namına yapacağı işlerden doğacak davaludı bütün mabi' ,,. melerdı davı eden eclUen n UçilncU tıhıs 11fatlarlie hazır bulunmak UZ .

11 (Gilklrlsı Voker Enı Kompinl Llmiıeı - Gilchrlaı Wolker Comp:uı·· umıı• 
şirketini n11bil tayin eyl.dlflni bildirmiş ve ltzımgelen nıikayı ". ·miıd~ 
Keyfiyet muvafık görillmlit olmakla llln olunur. 

• Evtal Dıııum MO~Drlüğüo~en: 
muktazl alAt ve edevau ol> Guraba hastanesi bevliye şubesine 

biye alent münakasaya konulmuştur. 
(29· I l-930) cumartesi günü saat on beşte ihalesi icra edile" 

ccktlr. Taliplerin şeraiti ve allt listesini görmek üzre her gıiO 
levazım idaresine ve ihale günü de idare encümenine müracaa~ 

Enlniyet Sandığı emlak 
müzayedesi 

·Kat'! karar ilanı 
Müzayede ikraz Merhunaun cins ve nev'lile Borçlun~' 

! 
bedeli No mevld ve müştemi!An ismı 

45 15282 Avratpazarmda Hobyar mahallesinde Hekinı~ 
lu Alipaşa sokağında eski 5 ve yeni 5,5 - 1 nu ~ · ı 
ralı elli dört arşın arsa Uz erinde kar gir ikişer ıcs · .· 
ta birimk bir kuyu üzerinde biırer hala ve kap•' ~ 

f 

l birer odayı havi iki dükkanın tamamı. . 
1 

Emine Hacer Hanımla Mustafa Nihat Efend; ~· 

1 210 

340 

ma Saime ve Hatice Piraye Harıı.m 1"( 
8083 Unıkapanında Hoca Haliılaktar mahallesinde .ı~ 

re\ı: caddesinde eski 78,SOveyeni 86,88 numaralı~ ır 
aen arşın arsa üzerinde kargir ikişer katta ilstlef~ 
de birer odayı hav; yenioe 2 dükıkanm nısıf hisst·, 

Havva Dilrdani Hail~ 
4109 Koca Mustafapaşada Hobyar mahallesinde S~ 

zeci sokağında eski 3 mükerrer ve yeni 3 numa ·rı 
yüz yirmi arşm arsa üzerinde ahşap ilci katta b'Jl 
sandık ve ilçii bir sofa üzerinde olmak ilzere Y~._ 
oda, bir çini ve bir çimento taşlrk, bir kömür.~ı e' 
bir kuyu, bir tahta lroridor ve yirmi arşın arsa ut~ 
rinde bir mutfak ve yüz on altı arşın bahçe~i 113~. 
müfrez bir hanenin tamamı. Advıye ~! 

193 18782 İstinyede Mahmutçavuş sokağında eski 99 ve yedi 
100,105 numaralı yüz on dört arşın arsa ilzerııı 01 
ahşap Uç katta altı oda, iki sofayı ve karşısı~;~ 
beş yUz altı arşm bahçeyi havi harap bir han~e~ 
tamamı. . Ali Nuri J 

3950 18122 Ü sküdarda Hasnahatıır. manallesinde PaşaliJTI ·tıl 
sokağında eski 90, 121 -1 numaralı 1190 .a~> cı 
arsa üzerinde ahşap lki ':>attan ibaret olup bırı~ııl 
katt~ on 1.lr oda, OC9İ.rn bir taş)"'k, biı sofa ve ~t• 
kumalı hamarır ve İ'l<i l..-ü ç~k od :ı-yı ve ikinci ıca uı 
on bir b"y:ı:t v1.. Uç ı.cfu. "ik odayı v. iıir sofayı .,e , 
yüz t.lli arjm ~sa lizerinde !Jir l;atta kargir JTI" e' 
fak ve r•ireyi ve Uç tin cför~ y'.iz b·4 arşın b~~:, 
yi ve otu~ e.rcım arsa üzerinde gayri k:ı.bili s~ 

1
.,r 

bir odayı havi mu'ıtacı tamiT ve ha"ap n'.tifr ~ #· 

111 
yalmın tama"lll. Sa'.t Pey ve Ayşe ~ eaih~ ôt 

12512 Mevlevihanekapr::ındt Melel.tıatun ınahal!esı~ır 
birinci Pqaiba1<ıkalc;..:k9.ğmd:: eski 27 •re yeııi,3 b't 
maralı v.- ~ yUz kı~h iki arş::ı a:.~ czerin ,e &81 
katta kısneu yeni ahşap ve .,_I!l!'ten cl.ıvar ta~1 vl~ 
inşa edilmiş hı.-rsıpçı> tr~r ~··rt od:ı, bir 11 ·f 
bir sofa, t:ir ktr,·~ ve altı yüz "~iz P.rfrn bah~;,,ı 
havi bir '1aneni•ı tam..ırm. Ue'" ~Ilı! 

Sadi Eey ve 11'!tk-e Medit-a l!4 ~ 
305 18511 Fethiyerte KAtipınuslıf~artin m..:1all•.,inde ~ı; 

Fethiye cedit Haoi :ibrahi; ... ~ sryka~mda eski 8 ~ 
iker:ra 'YC yeni 10 numaralı ve altm.~ s~kiz ~·ri~ 
arsa üzerinde ah!taP liki buçl!k katta odanın 1

0
(' 

<!e yülr ve dolap olmak Uzere Uç oda, iki u~al< 5 tıil 
bir mutfak ve dok5a:ı Uç arşın bahçeyi. ha"1~ıı.f" 

hanenin tamamı. Halil Efendi Hatıc~ JI~ e•11' 
Yukarda cins ve nev'lle semti ve rıumaTalan muharrer ~ıı 

vali gayri menkule.ıin !ora kılma". alem mıiza ·ıedeleri r.,,tfc eO" 
de hizalarında gösterilen bedelle1'1.e haddi Ulyrkrn6 görUlıtl (.J 
ğinden tekrar (otuz bir) gün müddeti• i!An edilm~lerine. ~ıl 
verilmiş ve 20 kllnurıevvel 930 tarihine müsadif cwn"rtesı • vıl'' 
kat'i karaıılarının çekilmesi takarrür "Y l "miş olduğund~n ye iir' 
mezkfirde saat on dörtten onaluya kadar 8andık idaresıne JTI 
caat eylemeleri lüzumu i!An olunur. ~ 

- ''d'" s·· ·1aned~ Ml!s'ul M\~ ur: urı 


