
CUMA 
7 Tl!,RINISANI 1eao 

5 inci acne, !lo 1703 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 
nna:wn-•PWAbi· a""*ımrc:wnn~ .... =vnnn-· e -.n 

BL(;Ul\ 
2 nci sahifede . 

1-Tarlht tefrlka:Sultan Hamit 
2-Hırfct ve Son haberler 

s Uncu sahifede: 
1- Dariilfilnunda yeni bir 

mU.nakaşa çıkacak 
2-M. KIAyn dUnkU ziyafette 

mühin1 bir nutuk söyledi 

3 Kazanç vergisine ne şe~ 
kilde itiraz olunacak 
4 Uncu sahifode: 

1- felek 
2- Ulkı'\ye, Roman 
3 - Tiyatro hayati 

5 inci sahifede 
Sinema Ale1ni 

Daıp--.laar.--..ı8il.r1ı M:ehu.•- M".ı" .. W:UT • 

---""'!!!!!!!!""'!!!!!!!!~""'!!!!!!!!mo!'_llll~~~------~~~--------~ 

Milli ve.Be~n~Imilel 'I sıı· z ah 
vaz1yetım1z 

1 Son günlerde Ankarada vaki --------------------------------------

0 <ın siyasi faaliyetler bütün Av M h ı·fl •• ır·· kY 1 
~anın ı:a~arım TID:_kiye!.e ~ev U a } er encumen ur unan 

etmıştır. Vakıa Turkıye 

Coğrafi vaziyeti itibarile öte- ., tih b d b 1 d l '} .. fı h kkı l ~~Cnb.eri .beynel~i~el hayatta ın a ın a u unma 1 tı a a nda n-
Ubım bır mevkı ışgal etmek- '(t ' h ' d' 1

7Ydi ise de eski idarelerin ken- gI ere ıza at lSte l 
~le.rine has ihmal ve atalet sai- f İ p f k h 1 feti'n 
:asııe tabiatın bu imtiyazından sme Ş. ır ası namına mu a e Romenler neden kuşku-
ıstifad · k" b 1 1 1 ~ .~ ım a~ıru. u ama.mış ar k !anıyor ar imiş? 
heır. Turk mılletı o devırlerde İstizah ta rİrİnİ 
biYnelmilel hayatta ya bunu Atina, 6 - Atinadaki İngiliz 
.ııat kendisi değil, diğerleri- kabul ettı'.. Sefiri Lindzey Müsyü Venize-

nın sevkü tazyikile takip edi- los ile Yunan hariciye nazırını 
~r ve haricin muhtelif nüfuz- ziyaret ederek Türk-Yunan iti-
d 1 arasında çabalayıp duruyor- lafının mahiyeti hakkında iza-
~· Milli gayesi olmayan ve da- istizah takrirİne 15 hat istemiştir. İki Yunan rüc-
d ide milli bir siyaset takip e-, lü siyasisi, bu itilafın şarkı ka-
.eıniyen bir hükumetin harici · teşrinisanide dahi- ripte ve Balkanlarda devamlı 

~1Yasetinde de müspet bir faa- bir sulhu temin için Türkiye 
~~~ ve istikamet görülememesi liye vekili ceveıp Cümhuriyetile samimi bir mu-
bııdir. had enete ve sulhperverane bir 

h· ~azi Türkiyesile vaziyet, da- cek teşriki mesaiye matuf bulundu-
1lı. siyasette olduğu gibi harici vere •• ğunu İngiliz Sefirine beyan ey-
~lıtikada da değişiyor. Zaten !emişlerdir. İngiliz Sefiri Yu-
ır ıniııetin dahm ve harici si- Encümen reisliklerin nan hariciye nazırının izahatını 

bul 

Sehir 
meclisi. 

edi • 
1 

~Seti nihayet milli gayelerin dinledikten sonra, şarkı karipte 

1 hakkuku hususunda kullam- de pek az tebeddü- sulh ve müsalemetin teminine D .. b. . . . ti. b 
han.vasıtalar küllünün iki cep- matuf olan bu itilafların 1ngil- Uil JflDCJ iÇ maJDI yap • 
tsındcn başka bir şey değildir. lsmtt P•. millet kDrsüsilodı }at oldu.. terenin memnuniyetini mucip 

•• 

il' ' olduğunu söylemiştir. Müsyü --
'İti~~ dıdigefi .. ~.zer~~d~~~ te- ANKARA 6 (Telefonla) - Bugün Mecliıte encümenler Venizelos, Avrupadaki Yunan ou·· nku" ı'çtı'mada riyaset divanı teşekkül etti Ve daimi 
d· ş .. r r. ur mı e ı en- ' ı 'l ed"ğ" · b"ld"k sefı·rıen·ne, nezdine memur ol-ı. ıtıukadderatına sahip olduğu intihabı yapıldı. Muhalifler kendi erine rey ven m ı mı ı ı - } • • h b }d 
Ctıııd · ·b h · • I"tik !erinden intihabat esnasında içtima salonuna dahil olmadılar. dukları hükfunetlere ayni temi- encümenle diger encümen er ıntl a ı yapı 1 .. 
daki en ııtı arden b~cı t~ ı d.a~ lntihabattan sonra muhalif fırka lideri F@thi B. in istizah takriri natı sulhperveraneyi vermeğe 
b yo unu a ızza en ısı lk fı k memur eylemiştir. ••11•••••• ~!'nuf ve başlangıçta hayli okundu. Bu münasebetle lsmet pqa kürsüye gelerek Ha r a Celse Belediye Reisi Muhiddin 8. in bir nutku ile açıldı - Riyaset llıb ll~kül safhaları aştıktan sonra sına da bu yolda bir çok tikiyetler geldiğini ve bu meselenin ef- Bükreşten gelen malfunata 
ll&ilnk.. ı k ··f ı kin umumiye muvac:ibesinde müzakere edilmeainde faide gör- göre Romanya mehafili, Türk- divanına ve encümenlere kimler intihap edildi? ... 
11ne vfi.ıııl olmu.,tur Cümhuri- düğünü itaret ederek demi•tir ki: Şehir meclisi dün ilk içtima- hap edildikleri anlaşıldı. Birmci unum teakıp encumenı aım k·· u par a ve nu uz u mev Yunan itilafından deg· il, fakat · 1 B ü ·· · d · t 

'' · " · ~ Mu··cıuu·· Venizelosun, Kont Beth · · b ·1d· 'etin k" · · 1 dönümü şen -J mı yaptı. Meclisi umumii vila·· reis vekilliği için bir kısım rey ıntıha ına geçı ı. ı:. 1 se ızıncı yı - "Ancak bu meselenin alakadar vekilin huzuru ile müzake- len ı·ıe beraber aynı· zamanda Ad·ı B 'lm· · D • • E .. 
"l( e · · · k d b'ri ..,...tile cemiyeti belediyeyi tem- de Hacı ı . e ven ıştı. aımı ncuınen Q rıne ıştıra e en ve ı reai icap eder. Dahiliye Vekili Arkadatımız İzmir felaketi kartı- Ankarayı ziyaret eylemesinden J -

alkanlarda ve Akdenizde, di- sil eden bu meclis, arasına ha- İkinci reis vekilliği için rey a- Bu intihabata ittirak eden aza • sında Iıu··ku"metçe alınacak tetbirler ve yapılacak yardımlan ma- d ı ı·zhan end" d. orlar · 
•tri Orta Avrupada mühim 0 ayı ışe e ıy · nmılarm da girmesi itibarile !anlar meyanında Salah Cım- miktan sonradan celseye işti· "'- hallinde tetkik etmek üzere lzmire gitmit bulımmaktadır. Ken- M Be At" f 
~·""kiler işgal etmekte olan iki • 0.e•. maya yepyeni bir manzara arzediyor- coz, Fartun zade Murat, Tev ik rak edenler buhuıduğu için 61 , diainin avdetine intizara lüzum vardır. Bu itibarla sorulan mese- di İ 
evletin başvekillerinin son zi- gı yor du. çtima saatinden evvel aza B. !erle Nakiye H. vardı. Divan di. Rey puslasına daimi encü· 
~~etleri Türkiyenin az zaman leyi izah için 15 tetriniaanide Mecliste hazır bulunacağız. O za- Atina, 6, (Ayo) - Hariciye birer birer gelmeğe başlamış- katipliklerine de 52 reyle Sadi, men için sekiz iaim yazılmak 
ıçlııde katetmiş olduğu yolun maıı için müzakeresini teklif ederim". Nezaretine gelen resmi malibna tı. İçtimaa beş on dakika kala 48 er reyle gazetemiz Tahrir icap ediyordu. Fakat tasnif es-
ncltadar büyük ve parlak oldu- • • • ta göre Çekoslovakya Hariciye koridor dolmuştu. Biraz sonra Müdürü Ethem İzzet, Abdül- nasında daha noksan yazılm11 
~~~ll;U başlıca alametlerinden Nazın Miisyü Benes. kanunu- azayı davet eden zil çalmağa kadir Ziya ve Ali Rıza B. ler puslalar auh!V' ettiği gibi bir de 1tını teşkil eder. Başvekil Paşa Hazretlerinin 1 ri bildiriyorum: evvel bidayetinde Atinaya ge- başladı. Salona girenler birer intihap olundular. boş rey puslası çıktı. Neticede 

bu teklifi kabul edilmiş ve karşı İktisat encümeni riyasetine ı LA "f Muhiddin B · · bl" im1 · N ki H J ~ Tiirkiyenin harici nüfuz ve i- 1 . . İ · b' R h • kA . li lerek Müsyii V enizelosun ziya- birer yerlerini aldı ar. ati e . netıceyı te ığ da· eru:ümenın a ye . a 
~b . b b" h' fırka da buna iştirak ey emıştır. zmır me usu a mı, atıp • retini iade edecektir. Bekir ve Safiye Hüseyin H. larıve divan heyetini tebrik etti. (Devamı 6 ncı sahifede) 

' 
.. ann~ en b!rincı se. e ı, ıç Dahiliye vekilinin 15 Teşrinisa- ğe Ak Osman zade İzzet, Mü-
~uPhesız kendı kuvvetıdlr. Ku~ nide istizaha cevap vermesi ta- dafaa encümeni riyaactine Re- Pangaloa tevkif ec6ldi kürsüye karşı ikinci sırada yan 
et ın fh d h 1 Atina, 6, (Ayo) - Pangalo- yana oturdular. R~fika !fuIBsi tııu..1- e ~u a.smnız a ayı karrür etti. Ve Meclis gelecek cep (Kütahya), Bütçe encüme- sun akim kalan darbai hiikftmet Behçet H. Hacı Adıl B. ın, Ra-

"' ı;lfi.k bır şekil almıştır. · Bu Per,_,.,beye kadar tatil kararı ni reis vekaletine, Burdur meb' H İ ·ı 
··•efh bi inlnd y-··· teşebbüsü hakkında tahkikata na Sani . Yaver . da smaı llıaa ~~ tes ~ ve ~ay e verdi. usu Salih Vahit, Tetkiki hesap devam edilmektedir. Dün ak- Sıtkı B. ın yanında oturmuşlar-
~r dl ve ı~tısa~ı ~ller ~- Encümenler içtimadan sonra encümeni riyasetine Van meb'· <>am yeniden bazı tetkikat ya- dı. Nakiye H. da bir sıra başın-
~ ınanevı ,:ınııI~.e~ d~ tesırl reis, mazbata muharrirlerile ka usu Hakkı, Mazbata muharrir- y Id 
~~· İnk.ılap T~rI?yesınin .ga tiplerini intihap etmek için kısa liğine Rifat (Ankara), Adliye pılmıştır. Jeneral Pangalosun da yer a ı. 
~' lerındekı samımıyet ve cıd- . . k.... .1 G .. . k~ . l"ğin S dık tevkifi, müstantik tarafından Muhiddin Beyin nutku 
"l~eti ve bilhassa sulh litika- ıçtı'!1alar a ın:ttı er ... eçen 57 encumen? "tı? ı e .. a . tasdik edilmiştir. Pangalos Sin-
''tıdak· b ~ 1 nekilere nazaran encumen reıs (Balıkesır), Malıye encumenı giros hapishanesine nakledil- Belediye Reisi Muhiddin B.: 
Ilı.il ı se ~~ v~ gayretı ~e - ve mazbata muharrirliklerinde kfi.tipliğine Ziyaeddin (İstan- . . "İstanbul umumi meclisinin 
llıiı~l prestı1ının en müess~r a- esaslı tebeddülat yoktur. bul), Teşkilatı Esasiye encü- mıştır. muhterem azaları,. hitabile cel-
lıq; ~rı~den A olmuştur. Cıhan Değişmiş olan, riyaset maz- meni riyasetine Mahmut Esat T" ki M • t seyi açtı. Nutkuna başlayarak: 
lıe ~ının felaket ve ıs~aplanm bata muharrirliği ve kati likle- B. !er intihap olunmuşlardır. ur ye- acarıs an 
~ nuz unutmıyan beşenyet bey- p b - 1 eylfilde tatbikine başla-
' tl~lel s~lh ve doıtl~ müte- Kont Bethlen'in ir saat nan yeni Belediye Kanunu mu-

~bisierinı er geç takdır etmek Osmanlı borçları süren izahatı cibince yapılan intihap netice-
j".11 ve onlara liyık oldukları 8 d t 6 (A A ) _ B _ ııinde teşekkiil eden meclisimi- 1 lih~- · kt hAli u apeş ' ' · · aş · .. t1c IAml d dik ~ ..... ve payeyı verme en a vekil Kont Bethlen parl§mento zı hurme se a . anm.,, e · 
aıınamaktadır. . ' ten sonra meclı9C muvaffakı-

A k d ı • d • bulvarında Türkiye seyahati ha . . . 
lıeynelmilel vaziyetimizin n ara a günün mese esı iıyunu trralarmdan bahsederek bilhas- yetler temennı ettı ve reıs ve-

~laklığı milli vaziyetimizin umumiye meselesidir sa demiştir ki; 
i'aııet ve inkişafına delalet e- En büyük intibaım Türk 
~kudretli bir miyardır. Bazı- memleketinin her hatvede mil-
i~z belki de son günlerin Düyunu umumiye mukavelesinin ana hatları şahede edilen büyük inkişafıdır. 

Zabftltrfmlz 6 gllrıdt blllrd/kluf yo/1111 mflrıt«ıaiında .. 

11 Süvari zabitimiz dün 
Ankaradan geldiler 

11tiraslı münakaşalarının tesiri ti k d ..,.; J" d" Türkiye bu inkişaf sayesinde 
b.tında bu hakikati unutmuş gi- mu a a ell.şme 1 ır cihan siyasetinde şimdikinden Zabitlerimiz Ankara - lstanbul arasında J ~Iınuşlardır. Şıı veya bu ge- Ankara, 6, (Telefonla) - Ha daha çok mühim rol oynıyacak- 6 d k } 
b cı •ıkıntılar, yolunu tutmuş, rld borçlar meselesi, parlame~- tır. Umumiyetle yeni devre, ki 500 kilometroyu gÜn e atettİ er 
~lll.iğini bulmuş bir milletin to kadrolannda günün ehemmı- Türk sosyetesini asri icaba gö- j Ankarada ordu hizmet a~ı Mektep namına Ankara mü· 
Ilı ~atında ancak giinün küçiik yetli işleri srrasmda mevzuuba- re tamamen değiştirmiştir. En şampiyonluğu müsabakasına ış sabaka koşularına iştirak eden 
ı tseıeıerini teşkil ederler: Bun his olmaktadır. basit adamlar dahi Macar. Baş- tirak eden Harbiye Binicilik zabitlerimiz 1stanbula avdet e-
l~ı milletin büyük terakki ham- Dü. U . hmnilleri vekilinin her şeyin fevkinde o- Bı·rıncı· ve ı·"ınci reis veklllnl Mektebinden 11 zabitimiz dün derken Başvekil Paşa tarafm-
e e..;~- ma"nı· olmazlar. Mun'" ev- yunu.. m~mırinin~e kınd' l b" ı· k t d · ti • İ 
~eriq'." . . . . t" b" kupon mumessılle ya a an ır ıya a ve me enıye e Ntcip ve s. Ftrit Beyler şehrimize avdet etmişlerdir. Mü dan tebrik edilmişler, ve smet 
da erımız ıçın vazıye ı ıraz Ank ı -· h kkında karşılamı~l~rdır.. . . .. • . . sabakalarda birinciliği Muhafız Paşa İstanbula kadar olan me-
lıtılıa yüksekten ve soğuk kan- b ':{a~~ b~e e~~t a ktur Başvekılm bu ızahatı, bir sa- kıllerıie doct; katıpte.n ıbaret o- Alaymdan bir zabit kazanmış safeyi atlarla katetmelerini tek-
t klamütaleaetmekveonagö Muralisa kıç ı.rdml d yto diif. atten fazla sürmüştür. lanriyasetdıvanııntıhabınage- 'ki "liği B" .. 

1
.k M kt bl b'tl · · 

t h Ik vi k · d ec on or arın a esa ·ıd· ve ı ncı uuc. ı e e lif etmi~tir. Za ı enmız bunu ll il ı ten r etme ıcap e er. ... Ph. . bi tm çı ı. almıştır. (Devamı 6 ncı sahifede) 
U. tııilletin en pahalı satın al- ettigım sa" ıye~ar . r za . G · ·· b d•JJ Riyaset Divanı 

:~~ı bir şey, yaşamak hakkına bu m~s~le~ere ~r bBenı t~~ ayrı mu a l ere 
ı."111 itimadıdır. Bu, itimadın etmesını nca e~tım. ana ~ ... e- verilecek para Muhiddin B. reylerin ön sı-
~thnetini ve eserlerini hariç ta- rek cevap verdı: rada oturan iki zat tarafından 
' Mazhar Müfit Bey ANKARA, 6 (Telefonla)- tasnif edilmesini teklif etti. A-
is1ıı, ile takdir etmiştir. Bizler - Bir şey bilmiyorum. Fakat rilmiş olan bazı devletlerden ni- Hariciye vekfi.leti hukuk müşa- zadan Tevfik Amir ve Sadi B. 
lıııt de teferruata ait ih~lafları- bu hususta size kimsenin bir şey çin bir para bile alamadılar? virliği Yunan hilkftmeti tarafın (Beykoz) :ı.erin reyl.eri. tasnif 
oı ne derece şiddetli olursa söyllyemiyeceğlni de tahmin e- 2 - İmparatorluk borçlarım dan verilen paranın gayri müba etmesiıııe karar verıldı. Rey 
la.~ ~alma göz ödınnü~e tutu- diyorum. Diğer tarahan Diiyu- aynen ve tamamen kabul etmek dillere tevzii lazım geldiği esa- puslalarına 1?lrinci v_e ikin.ci r~is 
ı1 cıhet bu itima alk ara nu Umumiye mukavelesinin için bizim o imparatorluğun zey sı üzerinden mütaleanamesini vekillerile dıvan kıtabetıne ın-
hti1a herhangi bir surette za- Meclis heyeti umumiyesinde li bir hiikfunet olmamız lazım- hazırlanmıştır. tihap edilecek dört zatın isim-
tıı <lınasına asla meydan ver- müzakeresi s!rasında mukavele- dır. Halbuki biz yepyeni bir hü -- leri yazılacaktı. Divan intihabı-
e~ektir. nin şiddetle aleyhinde bulunan kfunet teşkil ettik. na iştirak eden aza adedi 58 di. 

ZEKİ MES'UT ve mukaveleye kırmızı rey ve- 3 - Taksitler o kadar ağır- Y annki nusha- Reyler toplandı. Tasnif edildiği 
ren Mazhar Müfit Bey (Deniz- dır ki bugünkü bütçemizle bu d zaman bazıların birinci ve ikin-

~ li )bana dedi ki: taksitleri ödememize imkan ol- mız a.. ci reiıı vekilliği için, baztlarmm 
Haftalık İcmal 1 ı - Borcumuzu tanımakta matlığı ve olamıyacağı iddiasın Felek' ten "kapdanı da yalnız katipler için rey ver-, 

Alı ve tanıdıktan sonra da derhal ö da bulunmu.ştuk. miı:: oldukları görüldü. Tasnif 
I" ınet Şükrü beyin hafta- d • b 1 ak .. d .• : d Ab"d' D " 
ık 'k" h"f . emege aş am ta goster ıgı- Zaman bu iddiayı ispat etti. erya,, ı ın aver neticesinde Sadeddin Ferit B. 

Yazııı 1 mel n 1 emızde miz isticalin manası neydi? Dü- Mukavelenin ana hatlarını ta- Beye cevap.. in birinci, Necip B. in ikinci reis 
- vunu Umumiyeye iştirak etti- dil etmek lazımdır. - vekilliklerine ekseriyetle inti- Zabltluimi:ı Üskiidar"-<ı /ıi• kohvede yol yorgıınlııifıınu çıkarıyorlar 
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1 .. 
amı Sulta 

Tahsin Paşanı11 Halır1Jtı .. 

f\:o: 85 (Tercüme ve lktlbn• 
hakkı mahfuzdur.) 

Sultan Hamit saçlarını 
nasıl kestirirdi .. 

Sonra Hünkar harem dairesine 
sakalını bizzat keserdi 

çekilir 

ıci HA LE •El fAın~~ 
Amerikan intihaba tının neticeleri "f ürk - Macar dostluğu 

----"l('llC,joa • Mr. hakkımızda çok Hoover'in cümhuriyet fırkasına karşı çok yerlerde Macar gazeteleri 
demokratların kazandığı anlaşılıyor hararetli neşriyat yapıyorlar . 

içki yasağı Filistin .. 
Aleyhindeki cere- Konferans muvafık 
yan kuvvetleniyar görülmeyor 

Ameribda •T<• dördüncü sal• güaü LONDRA, 5 A. A. _ İşsiz-
at?lus İntih•bı yapıldı. Ayni %amanda 
iyan meclisi umnda Üfte birı d• tebdil lik hakkındaki d~iijakrir do
«JjJdi. Gelt'n telcral lla.berlerindtn Amt-- layısile verile1 
ril• intibabatının netayici bakk.ında malU mütenakız rey·I 
mat çıhrdabiliyor. Amerika miimess;ı. İ liberal fırka, 
l•r. meb'wan ~. "!ecJisinin 4JS arası var- ciddi bir siya·s 
dır. Ayın meclı•ın dt 96 .. 

Kı(I nttic•ye dair h~nüz .son malU.· buhran muvacı 
hesinde bulun-

1 
Peşte, 6, (A. A.) - Başvekil Peşteyi ziyaret edeceğine ~aı; 

, Kont Bethlenin dünkü beyana- ecnebi gazetelerdeki neşrıY~ 
'--------------' tını mevzuu bahseden gazetelt:r dolayısile de Türk mille~inttl 
M. Venizelos Türk-Macar dostluğunu hara- büyük adamını Macar mı.ne 

An karada 
retle alkışlamaktadırlar. Pe~ti,maliil Macaristanın merkeıınde 

Ecnebi matbuab 

Hirlap gazetesi Gazi Hazretle- bütün kalbile selamlıyacalctıf 
"Timeı,. ııazeteıi M. Vevizelosun rinin Büyük Millet Meclisine.le demektedir. Mezkur gaıet: 

Ankera ıeyahati baldruıda yazd~ı eski ve mücerrep Türk-Macar Kont Bethlcnin Ankara seya!ıı 
ba~makaleıinde diy~>r ~: . • . dostluğu hakkındaki beyanatr- tini Macaristanın harici siyase

<!ç sene evvel hır sıy~aı kabın .. M. na Macar milletinin bütün ru- tinin inki§afı noktai nazarınd81'. 
Venizeloıun Ankaraya ı:ıdet"ek Turk h'l kab 1 · - · . k "'h' b' h l tara~ hiikUmetinin misafiri ve tarkta Türk ı e ~u e e ettıgını yazma - en ~u ım ır ~er a e o 
Yunan doıluğunun rehberi olacağını ta ve ılkbaharda İsmet Paşanın tavsıf etmektedır. 

kararları mat ıelmeıni.Jtir. Fa.kıt bildirilen rahm
la.r ifade ettifi netice şimdiyt k.adır tk
!leriytte malik olan Cümburiy~t Fırkası-

keıfetmek için müıteına surette sağ
lam bir iman kanaata malik olması 
lazon gelirdi. Yunan Başvekili bunu 
yaptı, hem de fazlaıilo. Gazi Muıta· 

durmaktadır.Siı fa Kemal Hz. ile oamimi sl!rette mu-
Ali heyetin 

Alakadarların miiracaatine karşı John Simon ta takat etti. Lozanda esl:i ismet Paşa 
rafından 25 te~ ile nazikane nutuklar teati etti. Gerek 

Mümessiller meclisinde cümburiy<t- rinievvelde M o ve .. ııerek kendisine r.efakat eden ne yapılacak? 
çiler Z6J 11.zalıl• m•liktirler.D~mot.ratlar bari M Mih 1 k 1 

Lloyd George' cıye nazm . a a opu os • 
ise 166 asahi mulıalazr'I ~debiliyorlardı. T"" ki ·ı "ki ··h· · "!" · ! l .. d .1 ur ye ı e ı mu ım ıtı arnamz un- ANKARA 6 (T l f l ) 1 ·1 · 1 k'mse e 
Ayın meclisinde ise cümhuriyetçiler an- gon crı en v alad , e e on a - rar verı ememış o an ı 

z ı. • ı · · · · ::.ef( 
cak bir kaç la•I• aza ile demokratlara btıgün neşro' ı "Timeı" bundan sonra Ankaı·ada Ali karar hey'eti tarafından ge- ısın karar ıttıhaz etmek "" .

1 i:arş< ebedy<ti muhalau Nebiliyorlar- nan bir mektuı imzalanan Türk . Yunan dostlıık 1 çen sene hükfunete bir rapor Ali karar hey'etinin kısa b•. 
"'· ta amele fırkası •3hri mu.,hede ile ticaret muahedesi takdim edildiği malumdur. Bu müddet için faaliyete geçmeSI 

Golen t•l6tal haberlerinin haber ver- hükilmetinin siya- Sir Juhn Simon h~nda izahat verdikten sonra i\1· raporda adaletin temini maksa maksadile bir kanun tanzimi el· 
diline vöre İntihabatın alına.bilen neti- V 1 928 d A kara -• "k" . enıze osun e n ya çagı· d" . d" da , ·· · · ı k d" 
cesi demokratların lehindNir. Hatti seti haki ı bir falso olarak tav- rıldıaını Yunan Ba•vekilinin Türki- ıle şım ıye ka r gerek hey - zem goru me te ır. .1 "f d"l k b n ' ' • h • ' H ' tl f d efl • 

nın ltbind• dtlildir. 

bualar bt"I neticenin temamile kondi sı e ı me te sanayi erba ı ara- ye ile dostluğu arttırmak arzusunu etı ma susa, gerekse Alı karar eye er tara ın an V eıı 
-------• ınııerinde c•kacalında emin görünüyor· sındaki ihtilaflara dair olan ka- izhar ettiğini, harpten kRlan mesele- hey'eti tarafından verilmiş olan miş bilumum kararların kC 

Yıldız sarayında .sultanlara mahsus daire larm•ş. Fakat dediğimiz gibi kafi neti· nunun tadili niyetinde bulunul- !erin halli ~zun u.z~dıY.a . müzakerata kararların keen leınyekün adde lem yekCın addedilmesi şıkklııl 
cşyi bildiren rılcamlır henüz belli delil- sebep oldugunu ıki h le t a ı· f·-"• 

S it H 't j H Ik b "htar · t t · dug"u beyan edilmekte ve kendi ... , ! u :ıme .. raaın· dilmesi lüzumu ileri sürülmüş- ge ınce bu cihet ekseriyet Il,,... u an amı muayyen za- a u ı a rıaye e meyıp dit. da bır ıtıWa vasıl olm:.k ıçın M..

1 

.. Ö. . • . .. • ar· 
mani arda saçını kestirir, fakat· dağılmadığmdan silah istimali- Demolrat ve Cü.mburiy<t fırkaları sinin hükumetin aleyhinde rey Mussolini'nin mu•.aheretj, ;ki hükı'.i- tu. grendıgıme gore burada sının ve parlamentonun kar 
sakalına el sürdürmezdi. le üzer~erine ateş edilmiş ve bir arasındaki mücadele n• üzeri.?de dönü- vereceği ilave edilmektedir. Li- metçe de yadedildiğini, Türkiyrnin Başvekalet tarafından Adliye ına mütevakkıftır. 

Sultan Hamidin Mustafa Bey hayli kimseler m ecruh ve mak- berat rüesadan M. Hutchison Atin~.d~ki ~efirinin. Y_una? i~tildalini? I vekaletine havale edilmiş ve Heyetimiz Sofyada!l 
ısminde bir berberbaşısı vardı. tul olmuştur.,. Whit istifa etmiştir. Mumaile- yıl dönumu meramnme ıştirak ettı· 1 Mahmut Esat B. in vekateti za-
"' 1 d • M f ' yhı"n, mııhafazak'°rlara ı"ltı"hak ğini .Oyliyerek Türk • Yunan müna· manınd t tk'k 1 t' .,a arı ?za ıgı zaman usta a Sultan Hamit bu telgrafı o- cı sebatının ıimdiye kadar takip ettiği 

1 
a. e 1 0 unmuş ve ~a- geç l . 

Bey çagrılır, ondan evvel mabe kuttuktan sonra bana hitaben. edeceği rivayet edilmektedir. oafa.'latı hülaoa ettikten ıonra diyor ı pı acak bır muamele o1madı~ı- Sofya, 6, (A. A.) _ Tiirl<ıY! 
yiıı erkanından .b!ri ~e davet?· "İmperator nasıl bir adamdır?, : Amele fırkası umumi intihaba- ki: • na karar verilerek rapor dosya- Hariciye Vekili Tevfik _Rjjştil1 ıunarak saç kes~_ırdı. Baş.katıp dedi. Mesele mühim idi. Rusya tın tevlit edebileceği ani bir bııh "ilk_ ~arki. Roma imparat~>rluğul ya konmu~tur. B f d" f k f d k" zevı 
b 1 d ğ dd •~ b rana !carsı koymak u··zere husus"ı başlıca ıki rakip arasında takrun ""'ı Alı" karar hey'etı"nı·n vaktın' .1 eyce en 

1 
re a. a ın e 

1 ·5-1 

u un u um .m~ e.....- '1 sa~ imperatonınu, tebaasının maru- · dildi: Yunanlılar ki anane ve tevarüs/ d . .. d . b' ı e enevreye gıtmek üzere dO' 
Kesme merasımınde hep benı zatmı dinlememek için bunları bir kredi açmağa karar vermiş- itibarile hak iddia ediyorlardı. Türk- a emı musaa esme ına_en hak- yadan geçmiş ve istasiyon 1 
çagırırdı. Ya berberbaşı gelme- muhafızları marifetile kırdırıp • tir. !er ki metalipleri fütuhat ve it- lannda leh ve aleyhte bır karar Bulgar Hariciye Nazırı M. lltl' 
den yahu_t onu~!a bera~er huzu- geçirmeğe rıza gösterecek ka- LONDRA, 5 A.A. - Avam gale müstenit bulunuyoı·du." veremediği doksana yakın ala- rof ve Türkiye Maslahatgii~ıe 
ra gırerdım. Hunkh bir sandal dar müstebit ve cebbar bir hü- kamarasında hariciye müsteşarı "Timeı" tarihin bu noktasına ita· kadar, son zamanlarda hükume Celal Bey ve sefaret erkanı ı 
yeye oturur, bana da bir i-skem- kümdar olarak tanıdıgımı mı hükfimetin Filistin hakkında ret "ettikten .•onra diyor ki· . te müracaat ederek adaletin te- Teşrifat Müdürü M. Pulyef t~ 
l ·· · B b ba b" l"k k f M. Veruzeloa 922 Anadolu hezı. ili · · . . 1,,,. e gostenr. er er şı saçını yoksa halkın bir hükümdar sa- ır yuvar a masa on eransı metinden den aldı. Aklı bapnda bir ce . sını nca ve ~mennı etmek- rafından selamlanmıştır. ır 
keserken Sultan Hamit bila fa- rayı karşısında inat ve ısrarı akdetmek meselesini bir çok ke- Türk de Garbi Trakya'nın ve Yunan ' tedırler. Bu muracaatlara la- vekil samimane mülakatta b 
sıla konuşur, şen ve şuh görü- küstahane bir hareket olduğu- reler nazarı itibare almış oldu- adalarının tekrar zaptını tahayyül et- zım gelen cevaplar verilmekte Iwımuşlardır. 
nür. Saç kesme merasimi bitip nu mu söylemek o dakika için ğunu ve fakat ahval ve şeraitin md e:ı;. "'f_uki~:~:"ın Şaf~~kT~rkveC~mhra- ve müracaatları nazarı dikkate Hakimiyeti milliye 
Mustafa Bey Hünkhın bizzat muvafık olacağı kestirilemez- böyle bir teklifi ameli sahaya enızae men 11 u u u alacak bir makamın artık mev- . 
verdiği bahşişi aldıktan sonra di. Hatıra ilk gelen şey Sultan 1 Mr. Hoover nakletırıeğe müsait bulunmadı- riye~in menafii ile mutabık görünü cut olmadığı müstedilere bildi- refikimiz _,,. 
ben de huzurdan çıkardım. O Hamit gibi müstebit ve müsta- yor-? intihabat mücadelesinin en mühim ğını beyan etmiştir. yo~<Timeı" Yunanlıların da lıtanbul rilmektedir. ~~A~, ~ _(Telef?~~Z Ö' 
vakit Hünkar harem dairesine kil bir hükümdarın huzurunda noktmnı içki yasal< mesolesi tef· Gümrük teşkilatı ü_zernde emeUe.ri kal~dığını kaydet- ~i~er taraftan M. Meclisine ~~ıye~~ Mılliye ~efi.~ defi 
c;ekilerek kendi sakalını kendi- ayni tarzı idareye malik diger kil ediyor. Yasalın aleyhindeki cereyan tıkten sonra dıyor kı: de ıstıda ile müracaat edenler numuzdekı Pazartesı guntın 
si keserdi. Sakalı berber Mus- bir hükümdarı zemmetm.emek- ırittikçe kuvvet bulmaltadır. Faht bu- Gümrük kaçakçılığına mani "Türkiye • Yunanistan arasında olmuştur. Bu istidalar istida itibaren akşamlan intişara ıı:ı· 

gün intibabatm ald•l• bu neticey• b•/up olmak ve işleri daha çabuk hal- ın.· tilafa •.ebep olacak l>ir. -. ıele kald_ı encu··menın· e havale ed' ilını"ştı"r. rar vermiştir. , 
tafa Beye emniyet etmemesinin ti. Maamafih Sultan Hamidin · / k. d add kal d •• 

da içki bah<inin her şeyın ev m e • letınek için rüsumat idaresinin ile e tiye~~· me•elesıdır. Garbı Encümenin nasıl bir karar ;ere Sıhhiye vekilinin av eı.> 
sebebi bwıda vukua gelecek bir bend~ malil_mat istemesi de şa dildiğini söylemek doğru d•tildir. k k'l"t t . d"J ı ıTrakyada Turlder, lıtanbulda ve bu- •. _,,. 
hatanın simayı değiştirmesi en- yanı dı_kkattı . Rus.ı::a Çarının iki /ırka arasmda .sa.ı, ihtillillar za. r:ıer ez teş 1 a 1 evsı e ı ece ~ gilnkü ehemmiyetsiz Bozca ve lm- cegı henüz ma!Um değildir. ANKARA, 6 (Telefonla) 
dişesi idi. nasıl bır adam oldugunu elbet- t•n yoktur. Onun için buKÜ• demokrat- ~,ır. Bu meyand~ t~.ta.n~ul~~ da roz adalarında Rumlar vardır." Fakat meclis mahafilindeki Sıhhiye vekili cumartesi a~ 

Saç kesme merasiminde baş
te benden öğrenecek değildi. lana intihabatı bund•klarım duyarak davalar kalemı .. mudinyetı na "Timeı" Garbi Trakyadaki Türk- kanaate göre haklarında b[r ka- İzmirden avdet edecektir. , 

bunu daha riyade iıı senedt!nberi Cümbu 1 mile esaslı bir buro vücude geti lerin §İkiyet için az sebepleri olduğu . _ . . iifl" 

ka birinin hazır bulunmasına Avrupanın diğer bütün hü
gel~nce Hünkar berberbaş~d~ kümdarları gibi Rusya impera
emın olmak~a .be:aber her. ı.htı- torunu da bildiğine şüphe yok
male karşı bır ıhtiyat tedbırı ol- tu. Bu noktadan çarçabuk bir 
mak üzere buna dikkat ederdi. muhakeme yürüterek şimdi hay 

• • * li cür'etkarane bulduğum şu ce-

t vabı verdim: Bir gün zzet Paşa ile birlik-
te huzuru şahanede bulunuyor "İmperator veliahtliği zama
duk. O sabah tercüme ve tak- nında devri alem seyahati ya
dim olunan ajans telgrafların- parken Japonyaya da uğramış, 
dan biri şu havadisi veriyordu: orada bir anarşist tarafından 

"Domamn teşekkülünden son taarruzla kafasrna şiddetli bir 
ra bir sabah erkek kadın bir sopa darbesi yemiş, bu.darbe
cernmigafir Rusya Çarının sa- den dimağı hayli müteessir ol-
1·ayı önüne gitmişler ve Çara muştur derler. Valdesinin impe 
maruzatlan olduğwm söyliye- rator üzerinde büyük nüfuzu ol
rek içlerinden bir hey'etin kabu duğu da malfundur. Bir Rus o
lünü rica etmişlerdir. Saray mu lan mualliminin de imperator 
hafızları halkm bu suretle sa- üzerinde tesiri söylenmektedir. 
ray önünde toplanmasına ve Ancak bunlar rivayet kabilin -
hükümdar tarafından bir hey'e den olup ne dereceye kadar mu
tin kabulü talebinde bulunması vafıkt hakikat olduklarını bile
na mümanaat ederek kendileri- mem.,, 
ne c.lağılmalarını söylemiştir. (Bitmedi) 

riyet riya5eti mevkiinde bulunan ve Cüm 1 rilecıektir. nu söyledikten aonra her nedense Is·-'. .yc.;tetınc j:tl.z~rgı 1:'z:u~ ~Jr ınektu;>-I Muhabir btı zevatın tem.aınde ~ 
buriyct fırkasının muvallakıyetile bu me . . tanbul Rumlarının 4ikiyet için sebep 

1 

ta memleketır~ızdeki _ıkı fı~ka?an huriyetçi olduklarını ve nıeaıle a:f' 
kama Ktlttn Mr. Hoover'jn idaresi aley- hemen hemen taman:ule mutmaın bulun- ler mevcut olduğunu ili.ve ediyor. bahsetmektcdır. Muhabır 927 ıntıha- menafiini kalplerinde tuttukların• 
binde öbür fırkanın ileri ~ürdüJü iddi:t- maktadırlar . İngiliz gazetesi bundan sonra batının Halk fırkasıriın muvaffakiye- ve ediyor. 
larm ehemmiyetle t•lakki edılm<Sine al- Harri&on Avrupaya geliyor Türk - Yunan münasebatının İyiles· tile neticelendifini, l~.eı Pş. nın lngiliz muhabiri hundan ıonr• ~ 
/etmelidir. Amerikada da iktısadi mesai# Nevyork. 6 A. A. - Nevyork.'tak.i fe- me~i sayesinde buna niha1ret veri1P.ce- mu~~lefet ol~ı.ızın ~ki. sen~ m~:- zamanlarda bazı gazetelerde "ıı el' 
çetin bir manzara arztdiyor. Mr. Hoo- dera1 R~:r.erv bankasının müdı.irü Avrupa ği ümidini iz:harla gerek Gazi Hz. nin ketı ıda.re ettiaını ve ıktisadı muşk~- bulan Rf!~t"iyattan da bahsetljlcf 
vtr intihap edildiği iki senedenbtri bu ya gitmek ilzere vapura binmiştir. Müdö.r ve ıerek lamet Pt. nın bu itilaf ve lf\t ç ıkhğınl ~~y~t>t~i!rt~n ıonT"~ yeni sonra so; belediye intihabatı11dt" 
işleri halletmek için var lcuvvetile ça- M. George Harrison, Fr~nsız İngiliz ban müsamaha ruhu ile mütehassis olduk fırkanın teıkılı f!krı ıyı olmuş ıse de bahiıle Serbeet fırkanın calı~~ 
lışmaktadır. Fak.at i_ntihabat proP_aganda- I katarının ve Ra.yhi~bruık_ mü~iirl :ri1e mu larını iliıve edi:rck M. Venizeloı'un ~unun neticesi cesaret ve.rici ol?'ad!- rağmen neticede Halk fırkaıınıo ı;:. 
ları yaptlırk.en rak.ıpler her şeyı kendi şavere etmek nıyt:tındedır. Rayhı'}bankın da Yunaniıtandaki 1'ürk, Bulgara g~nı Y~-;saktadır. Muha.bır lzmır ha: vaffak olduğunu ilive ctmelı:tt 
lebler;ne ve i•tidar mevk.iiııdtkilerin ale- ~abrk müdürü M. Sch~t.ht'ın bu yakınlar karşı iyi muamele etmek lüzuınunu dıaelerını ve daha baska yerlerdekr Muhabir diyor ki· 
ybine tasvir tttikleri için Amerika inti- ı da Amerikaya yaptıf~ı gayrireı;mi seya- takdir ettiğini, M. Venizelos'un Tür- ~~~~· hatırlatahr~-~ayri mes'ul bir "Vergileri indirmek, matbu~~· 
babatlnın bu mücadele safh!fsı da tabiı" hatt•n , 0 nra Avrura•da yapılacak bu kiye ile olduğu gibi Bulgaristan ile UUlm:ı anasırın ta rıKat yaptxk.larım be tı• • d h b be ıet f"" • ' ·· t k d" M h b" d" ki ıer ı 11, ve a a una n ~ 
gOrülmeittd,.r . müzakereler hususi bir ehemmiyeti haiz de itilaf eınelinde olduğunu söyledik ıoy,;.~~~e ırj k ı~ ad ır ı~or d : ah ler muhalefet mevkiinde bir fO'~~.· 

Washington, S A. A. - Ayan azalık- olacaktır. l\1üstc..,r, Amerika seyahatin- ten sonra diyor ki: . l u) !'~ u· ~·~r a .. ~ zıya.he fd · rafından ıöylenebilir; fakat bd ~di•· 
tarının kısmen tecdidi için yapılan inti· de Almanya'nın harici ticaretini inkişaf "Türk, Yunan ve Bulgar menafii ııyet ere 1

' re c 1 megı tercı e en "kt"d k.. ....x...-d bu io 
b. k •~'d b" 1 . T ki b' 1 k tti B .. Cümh . t ı ı ar mev ııne ç.,.... ırsa ~· ettirmek hususunda diğer memleketler~ ır ço. noa.ıa a ır eşıyor. Ür "ye ır_.mem c e .. r. .':1gun . urıye '" lar da büıbütün bir vaziyet art-' 

d d ·· di ğ i takdirde tam• Yunanııtan arasında anlaıma huıulü te uç veya dört m'ıtebanz adam var- . F t!ıİ f. en yar •m gonne •rat ı · . l P .1 M ·. d Gazi H l t p . F · p Muhabır bundan sonra e ,,,.. 
habat1n neticesi şudur: 

tediyatına nihayet vermesi lizım ge1ece- ıçın 11met ş. ı e . Veruzelos tara- ır. . z., ım~ aş~,. evzı a· İn ekalli etlerle te riki meaai tatfl~';"" 
tini açıktan açığa aöylemi,ti. Vashlııgton fından sarfedilen mesainin muvRffakİ- fa ~e. fethı 8. Gazi hep.,~ın en kud- ld _Y ka dlbnekted' in~ 

lıktan 40 . ., dcmokrıtlara aittir. t ahal·ı· M G org H . • yetle neticelenmesi mazide şedit ıuret retlıaı olup Anadolu harbın1e kazan· n o u.g~nlu y e ır. .ıi bl' rcsm m • " · e e arnoon un dı • üfu itibar uhaf tın k mubahın •met Paıanm ku.,...ev 1' 
Mümessiller meclisinin tecdidi için Avrupa a borçlara ait tediyatın &eri hı· te mucadele ehniı olan fakat garbi ~ n z: ve 1 m ... ~ e e • fırka · · 'd .. __ ı,tf. • 

20 demokrat, 13 cümhuriyetçi intihap 
edilmi,tir. İki intihabm neticesi meşkük. 
tur. Hali hazırda l.yan meclisinde ve; l%a 

yapılan intihabat neticeıi ş.udur: 
136 cümhuriyetçi, 193 demokrat inti

hsp edilml!J olup, 106 intihabın neticesi 
meşkGktur. 

Y 
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ba . Avrupa'nın ta_lnrJn ettiğinden daha tedır. lsm~ı Paşa çok begenılen ve reuı oı _ugunu ~azıDiP" ""~ r 
ralnlmasına. mı atlu kve ~tt~~~end . zı pı: İyi surette biribirlerini anlayan mil- bazen çok husumet göaterjlen bir 8• ~ektuburıa nı~ayet verırken t 
linları himı o ara gı ıgıne aı.r şayı . . d d F · p d · · lave ebnektedır: 

, h b 1 · il he ve tereddütle ka !etler arasında daha sıkı te~rıkı me· am ır. ovzı aşa or unun tam ıtı- . ~ iJI" 
o.an • er·~ ' ~linl mah" . rşı- sai ümitlerine cesaret vermektedir. ınadına mazhar bir askerdir. fethi ''Türk siyasiyatının müııakD"' ft 
tamakta ve 0

1 
P• lmadıann ,.._ 'b>'•tı hak- Tu"'rkı·yedekı· fırkalar " 8. ise halk kütlelerince sevilen ve ki§Bfı her halde Gazi ile l<ınet ~ı· 

Demokratlar şimdi mümessiller mec- kında malO.mat an o & ..... ı eyan et· T"" ki · ·· k'l•tt ka k .. -~ . · ııt1 "' ur yeyı muf ı a L""l çı raca a- nın fll}ısı munaıebetlenne vall 
1 !isinde ekseriyeti haiz bulunduklarına mektcdir. "Times" in tehrimizdeki muhabiri dam diye teli.kki edilmektedir." te tabi bulunmaktadt1'."' rf""J 

Politika 
- ············1 

Haftaiık Siyasi icmal j * * * ) 
~ak_-istedikle;inden far~lı d~- İtalya ı:ransa ile - müsavattan listler, muhalefetten usanmış- konnmştur~Mukavele mal~ 
g~ldır. Bu, bızce ehernmıyetlı- başka bır gaye peşinde olmaç lar ve hükfinıete geçmek istiyor dur ki yalnız İngiltere, aıııefl, 
dır. Y~nar_ıl~larm ~a b~un. e: dığmı ilan ediyor. Bahri tahdi- !ar. Biliyorlar ki tahdidi tesli- ka ve Japonya arasında uııt8a 
hemmıyetım takdır ettıklennı eli teslihat meselesinde mikda- hat hakkında Poincarenin irtica l tı:r İta! ·1e Fansa. ıJI 

- - - - - ·· .. F nsıilar ve d' anmış · ya 1 r ıclll 
Tu .. rk - Yunan ı'tı'la"fının An- dı·. O halde btınun man· ası ne- k l ı d · d · · goru~oruz. r~ A d 

1ıger mı tayinini Fransaya terketmiş siyasetini takip etmedikçe ikti- savat meselesi yuzun" .. den çı_ ,.,. 
ave e er en zıya e mazıyı tas- Garbı ve Vasatı vrupa ev et- ti R lru hd"d d •. d k"" le B . . • d "'ı.w 

karada imzalanması Garbi Av- dir? fiye etmesinde ve istikbal irin l · d ka 'd r. usya, ya z ta 1 e egıl, ar mev ııne geçemez r. u- ıhtılaf dolayısile muahe er;. • 
d b" " erı bunun a _ar 1 .sına gıl erek silahların ilgasına taraftardır. mm için prensiplerinin bu kıs- zalamamışlardır Bahri 111u5' 

rup? a v: _ ılhassa Fransada İşte Temps'da dahil olduğu de yeni bir çığır açmasındadır. daha eheınmıyet ı gaye er ve B . mm.ı f da tm • ı 1 · _,;,,e 
g?np tel~kki~ere meydan ver- halde Fransız gazeteleri bu su- Yakın şarkta Türk-Yunan da- gili maksatlar ararlarsa beyhu- u şeraıt altında tahdidi tes_li- dır e e ege razı 0 muş ar- vat meselesi o günden. b~g~ 
dı. ~er. sıyası hareket arkasın- alleri soruyorlar. Kuşun aklı da vası, Garbi Avrupada Fransız • de 0 ulacaklardır hata engel yalnız Fransa ıle : . kadar da halledilememıştır:. ~ 
da gız~ m'.':ksatlar arıyan bu rıda, derler. Fransızlar da nere- Ahı 1.1 davası "kadar eskidir. ls y r . müttefikleri kalıyor demektir. Bına~naley? Fr~sada, radikal nevrede son yapılan teşeb~us.!ı' 
mehafıl Turk - Yunan itil'fı • • • Bilhassa Alman intihabatmdan so. syalıstler ıle Po_ı~care ve Tar ak"ırn kalınca, bu gayeyt" 1~ ... 

• ' b' t"' r· a - de bir itilaf akdedilirse edilsin tanbulun fethine takaddüm e- d ~ v~ ... 
nın manasını ır uru anlıya- d ı d b l O d Cenevredekı' İhzari tahdı'dı" sonra Fransada bu teslihat me- ıeu taraftarları sıliihlanma ya- daf eden müzakerelere de_~;ı-

ı Faris gazetele . derhal mevcut muahedeleri ha- en zaman ar a aş ar. n o- kın 1 k c ev> 
mıyor ar. · n soru- l l B k · kuzuncu ·ık b' k d teslihat konferansı, bir te mü- selesi büsbütün yeni bir safha- rışına. ç! ış ar en, . e.nevre_- edilmekten sarfı nazar 

1 .1• f 1 d k F tır ar ar. aş a bır mevzu etra- asrın ı ru una a ar " d hzari d 1 hdidi li 
yorlar: tı a ı ana ı · akat f d · • b" · 'l'f akd d"l devam eder. Sonra 1830 senesin sait bir hava içinde açılmıyor. ya girmiştir. Evvelleri Fransa- e 1 e 0 sa, ta . tes. • miştir. . . i iİ' 
bunun istihdaf ettiği gaye ne- ın __ a s~ya~ı ır ıtı a e 1 e- de Yunan_ istiklalile dig" er bir Esasen tahdidi teslihat diy_ince da. silahlanmanın. tara{tarları h~t .. ko_nf_ eransınm a.kdı garıp Ş.imdi mukavelenın tasdi~ı.ti· 
dı.r'. Mevcut muahedeler tadil ccgıne ıhtımal vermezler. P - Ma af h bu d f Fran 1 1 an ..... safhaya gırer. Bir asır da bu ye derhal Fransa hatıra gelıyor. oıncare, Tardıeu ve sag cenah g?~uyor. anı ı_ ~ a· z~nn~ .. s~~ - ta Y. Jıtl~· 
edilecek mi edilrniyecek mi? . Hakikat şudur ki, Ankarada ni şeklinde devam eder. lzmi- Çünkü şimdi Avrupada tesliha- f'.rkalan idi. Şimdi radikal sosya ki ıçtimada ı:ııznaı:_neyı tanzım- lafı Yl?e ~nun m~s~let;ı 0vıet a
Yunanistan Avrupada vaziyetin =~~an'.111 iti~fnam~~ metni rin işgali ve Anadoluya Yunan tm en büyük mürevvici F:ransa Iıstler, teslihat meselesinde sağ d~ başka bır netıce beklenme- tur. Fılh~k? .bu ıkı de i iıt1 
Jen memnun devletler aı:asm~ n.e!.ı ~tıv~ ediyorsa, ıstihdaf et- akını ile en hararetli bir safha- ile etrafındaki peyklerdir. İngil cenah fırkalarile adeta rekabete dıgınden sukutu hayal do bek- rasında~~ ıh~l~~· muahe?edy ali 
• 1 d ~ d ta"dil edilmesı- tıgı sıyası gaye d d "b . . . · · . . lenemes. za eden uç buyuk devletı e • ... :ı un ugun ~ . . • . e on. an ı_ a: snu geçınr ve nihayet Ankara tere ve Amerikanın berri kuv- gınnıılerdır. Son radikal sosya- . .. ·· tıalr' 
r.e tara~tar degıldır. Dıger ~araf rettır. Bundan başka bır gızli itilafile bütün bu dava halledi- vetleri mühim bir yekfuı teşkil list kongresinde teslihat hak- • • • kadar etme~edı_r. Çun'4ıe ıııır 
tan vazıyetten en çok muşte- maksat ~ramak beyhudedir. E- lir. etmiyor Bahri kuvvetlerini kında irtica fırkalarını bile D' · ta ft h f kve Fransa hıç bır kayı~ inşasıı' 
k' l M · t da bu itila sasen Turk - Yunan itil"f Ank d l p · ' ıger ra an a ta arası ge ayyet olmıyarak gemı ıcol' 

ı o .~n acans ~1:' 
1 

~ h . ti Af d a ının . ara a smet ş.mn ve Ve- Londra mukavel.esile tahdit et- hayrete düşürecek. kararlar ~r çen Nisanda imzalanan tahdidi da devam ederlerse Londra 
fa m~c~ o~an ;uzaker\er ;.~ ~ emmıde ~ :~ a, 

1 
Ankara- nı:ı:elos~ yaptıklan Toiry'de mişlerdir. Almanya esasen si- mişlerdir. Bunun da sebebi, da- teslihat mukavelesi Londrada feransında takarrür eden ;.ı;:. 

~asın a n ara a temsı e 1 
• a şura a a ımza anan nı•ı Bnand ıle Stresemann'm yap- lahlanndan tecrit edilmiştir. hill politikadır. Rarikal sosya- taati ~dilerek ~vrak mahzenine rm altüst olması tehlikesi " 
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arülfünunda 1 • 
yenı münakasa • 

ır 
Qrahhemelerde 1 M. Klein Bitaraflar [ Ekonomi 1 Bozkurt Darülfünun l.__ __ vı_ıaı_ıe_rıe _ _, 

\Dünkü ziyafette bir Yazdığımız gibi ka- Buğday 
nutu~ ~~yledi rarları aleyhtedir Dahilden 26,9l Ston 

Maslak Bir İngiliz cemiyeti 
efsaneyi sordu 

Maaş meselesi 
münakaşaları 

Kazanç 
Faciası 

Oto~bil faciası 
nasıl oldu .. 

t Muhsin ve Emin Beliğ 
B. lerin şahadetleri 

roı ~açakçılar filmi çevrilirken 
a. 1cabı san'atkfırlardan Talll.t 
~~n kullandığı otomobilin Mas-

Yolunda devrilmesi ve Ar
~ IU. nin öltimü, Sait Beyin 
~ ır surette yaralanmasile ne
~elcnen faciyaya ait muhil! e-

ye_ dün de Ağırcezada devam 
~dı. Darülbcdayi rejisörü Er
tif&~l Muhsin Beyin şahit sıfa 
a_ e ıfadesine mliracaaat edildi. 
~uhsin B. şunları söyledi: 

Amerika ticaret müste- 23 temnıuzdan sonra kira b ğd idi 
şan Ankaraya gidiyor !ar tahsil edilmiyecek u ay ge 

Vergisine ne şekil
Divan pazartesi oünü 

K 1 d F t B · 6 de itiraz olunacak .. öprü ü za e ua .ın içtima edecektir 

Amerika Ticaret Müste~arı Dünkü nüshamızda Muhtelit Harice 389 tonu ihraç verdiği izahat Edebiyat ve İlahiyat Fakül- İtirazlar tahakkuk me-
lngiliz; cemiyetlerinden biri, telerinin' Darülfünün divanın- , murlarına verilmelidir Mr. Klein şerefil'.e dün Amerika mübadele komisyonu bitaraf a- edildi 

Ticaret Odası tarafından bir öğ zasmın hakemliklerine havale 
le y"emeğ i ver ilr •iştir. Ameı ika edilen ve iade edilen Yunan em 
Ticaret odası azasile birçok da- Hikinin bedelatı icaresine müte
vetlilerin hazır bulunduğu bu allik bulunan mesele hakkında 
ziyafette Mr. Kleini Ticaret O- kararlarını verdiklerini haber 

Türkocağma müracaat ederek, daki mümessilleri yeni bütçe K . · h .. k 1 

dası Reisi Dr. Heck takdim et- vermiştik. 
miş ve Müsteşar cihan buhranı 10 haziran 1930 tarihinde 
hakkında bir nutrk irat etmiş- Ankarada aktedilen mübadele 
tir. Mr. Klein, ezcümle demiş- itilafnamesi mucibince Yunanis 
tir ki: tanda Yunan hükumetinin zil-

-"Bugünkü buhranlı vaziye- yet bulunduğu Türk emlaki Yu 
te ani ve kolay bir çare aramak nanlılara intikal etmiş, fakat 
beyhudedir. Çünkü buhran yal- Ti.irk hükumetinin vazıyet etti
nız bir memlekete şamil olma- ği 1stanbuldaki Yunan emlaki
dığı gibi , sanayi veya ziraat şu- nin iadesine karar verilmişti. 

· hakk d k" k · azanç vergısıne er mu e -Ticaret ve zahire borsasınca "Bozkurt" remzi hakkında, meselesı ın a ı no ·taı na- . 1 f" b" · · d "t' 1 kk 
Üd f h e ın ır ay ıçın c ı ıraz la ı 

dün neqedllen bir istatistiP.e kendilerine en dog-ru maluma- zarlarını m a aaya azırlan- d B ·t · 1 1 " "' 
1 

d var ır. u t ıraz ma memur a-
nazaran geçen ay zarfında şeh- tın verilmesini rica etmiştir. mış ar ır. İ b ld M ı· b 

B ik. F k··ı · · · 1 rınca, stan u a a ıye şu e· rimize sırf yerli olmak üzere Türkocağl bu suale, bu hususta u ı a u tenın reısı o an 1 · d k 1 
Kö riil"' d F B d'" d erın e azanç memur arına ya 

26915 ton buğday gelmiştir. en çok salll.hiyet sahibi olan i- P uza e uat ey un a- pılmak lazımge.!ir 
Bundan 17 56 tonu dahile sev !im adamımızın cevap vermesi- imi müder:isle~ m~aşları __ h_ak- Bir mükellef itira zını tahak-

kedilmiş ve 389 tonu da ecnebi ni kararlaştırmıştır. k_ında, h~nçte 1~. goreı;ı ~~ae;- kuk memuruna yapmaz da Def· 
memleketlere ihraç edilmiştir. rıslere nısb;tıe uç ~1,8, 1 . ~z ~ terdarlığa verir ve muamele u 

Geçen ayın vasati buğday fi- Dün bu mesele etrafında, a~_ın"'.ası .. la;m 1:ldıgı~ı ~~~~ zayarak müddet gecer ise iti · 
ati 8,5 kuruştur.. . 1 Köprülü zade Fuat B. le görüş- surı:nuş~ur. . ~at _ey ~ım ı 1 razı kabul edilmiyecektir. 

Elyevm şehnmızde 22,2 50 tük. Fuat B., "Bozkurt" remzi vaz1}:etdın dladı~ı m~drl<le.rrıs~er ak Bu husus alakadarlara bildi 
ton buğday stoku vardır. hakkında şunları söylemekte- ldeyh~. e 0k. ugumı 1 ıa e ere rilmiştir. 

A fi t. d a· emıştır ı: T h . k . l rpa a ı üşüyor ır: . . 1 - Bazı serbest müderrislerin a rır omısyon arı 
"- Tukyular ıptıda Garp . , . . 

Son günlerde arpa fiatleri d . . . "S' h .,, H maaşları daımılerden fazladır. Tahrır komısyonlan azası he· 
enızının ı - aı veya azer D . '! 1 h" 1 ' - ·· 1 d" - · · · b belerinden birine de ait değil

dir. Her memlekete ve her mem 
~--Filim çekiyorduk. Zincir- leketin her şubesine şamildir. 
ı. ~daki dönemeçte filim bi- Fakat bize medarı t eselli olacak 
-<tekt"ı O · dö · 

gene fazlaca tenezzül etmeğe d . i . k 1 d . aımı er e ıne mevcut o uı:ıgu nuz ge me ıgı ıçın ayın on e-
HükOmet mukavele mücibin başlamıştır. Bir kaç gündür ar-· enız nı1n gdarpK enarba_rınk a o- söylenen yüzde elli fark kalma- şinde işe başlanması süphelidir. 

ce bu emlaki 14 ağustos 1930 . b d turuyor ar ı . omşu ır avım, . B d -. 1 · ıa· d b k · .. pa fiatlen orsa a 5,5 kuruştur. b 1 kA .1 h . V ! mıştır. u ogru c cg ı ır.,. Bun an aş a yem numero-
tarihinde Yunanlılara iade et- B b d"" . un arı amı en ma vettı e b" d' .. . ld - · · D f d 1 k 

loıı · tomobıl bu · neme~ı bir tarafı vardır: Bugün her 
~erken baktım arkadan hır memleketin iktrsadi vaziveti ttt:a otomobil. gel~p yetişt~. hakkındaki ma1lımatımız, _İ1er
liiı o •aman, öndekı otom?~ı- zamankinden çok fazl adır. Ista
larlıı.vaş yavaş devrll?iğının tistikler bi:.1e yürüdüğümüz yo

una se ep unya pıyasası- . k t" d' H t k Ede ıyaçılann ıvan mumes- ta] yapı ıgı ıçın e ter ar ı ç: m;, fakat 10 Hazı"ran 1930 tar!- k yıyece ge ır ı. ava mı ur- . . . . 
1 

d f 1 .. · d .... nın çok düşü olmasıdır. .. .. _ ' . 

1 

sıllerınden Şerıf Bey de serbest ıhzar o unan e t.er er uzenn e 
hindeki mukavelenin meriyet K b f onu oldu~1e_ge cesaret ede~ı- ve daimi müderrisler arasında de tahkikat yapılmaktadır. 
tarihi olan 23 temmuz 1930 ta- am iyo iatleri yerek ellennı ayaklarını kesıp mevcut eski maaş farkının Ma- - -

~t"'na vardım. Otomobıl hen- ıu göstermektedir. 
lııı(e YUvarlanınca derhal koş- Mr. Klein bundan sonra buh
~. Yaralılan otomobilden çı- ranın nekadar devam edeceğine 
~tdık. Otomobili kullanan Ta- nakli keliim etti. Dedi ki: 

rihine kadar tahsil ve cibayet e- Dün borsada İngiliz lirası büyük bir bataklığa bıraktılar. nasız olduğunu (25) liradan i- S. Fırka 
dilemiıyerek bakayada kalan 1- 1030 kuruşta açılmış ve bir ara- 1 B.urada bir _diş_i kurt ona baktı, baret bulunduğ:ınu bilkabul bu 
car bedellerini cibayete kalkıldı- lı~ 1030. kuruş on paraya kadar yıyecek getırdı. Hayat .mı kur- haksız vaziyetin devam edemi-
ğı zaman Yunanlrlar itiraz et- yükseldıkten sonra gene 1030 tardı. Bu esnada kurt ondan ge- yeceğini, haremden yalnız dai- Umuru hukukiye bir 

IQt' ı:ı. idi. Maamafih arabanın 
lıtdJ atı pek fazla olmadığını zan 
~ Jlorum. Hareket sahası ile 
ı0o aıun vukubulduğu mesafe 

metreden fasla değildi. 

ıııı Ogün oradan birkaç defa geç 
~~· filim almıştık. Kazanın se-

lni tayin edemem. 
~t 'Bunun üzerine maznun Ta
!ıj· 1'1ey!n vekili tarafından irae 
~en bir yol bari tası lizerinde 
biı· llJla sebebiyet veren otomo
ıııı:~ ~cçtlği yol üzerinde bazı 
~~aşalar oldu ve mahkemıı 
~ Nusret B. kaza etrafında 
~ nun vekilinin verdiği iza
~ t İizer!ne bazı istizahlarda bu 
ndu, 

~!~Undan sonra aktör Emin 
ijt 1~ Bey, dinlendi. Emin Be
~: 'B, ifadesinde ezcümle dedi 

ııı·I;"" Biz arkadaki otomobilde 
\ · Öndeki otomobili Talat B. 
't ~ ediyordu. Karakolu gec;in
\ ~ol bir köşe yapar. İşte biz 
\ı ~Şeyi döneMn, öndeki oto
~ bıı, birden bire sola döndli 
\ 8'1.!anır gibi oldu ve akabin
~b~erc yuvarlandı. Otomobille 
ltıı alıleyfn filim almağa gider
'.ııı Şof&, Tallt Beye otomobiU 
l~~i~et etmek istemedi. Fakat 

! r~,, Çı alleainden Cemil B. "me 
'u~etin kendisine ait" olduğu 
11.. 'ö37leınesi il~rine artık ısrar 
'~edl. 

ı,,,l.taznun vekili bunun üzerine 
~ eJ~ yapılan keşfin noksan 
'~funu kazaya yolun gayri 
l~i Yapılması sebebiyet verdi
İ\ söyllyerek yeniden keşif 
~ılrııasını talep etti. Mahke
~'1altetfcede icabını düşünerek 
\.: t Beyin Şehremanetinde 
~~~adar müddet şoförlük etti
~~e ne için ayrıldığının so
ı,~ ı, mahallinde tekrar keşif 
•e ~rııası ve bu keşifte Talat 
' · Muhsin Beylerin de bu-
,1 durulması, mahkeme azasın

ınişlerdi. kuruşta kapanmıştır. be kaldı. Komşu havmin hüküm mi müderrislerin istifade etme- dd . . • 
Türk hey'eti murahhasası ise Liret 9,01, ~ltı~. 9~_7 kuruş- dan, bunu gidip öldürmek icin !eri lazım geldiğini söylemi~- ma eye ıtıraz ettı 

bakayada kalan bedeliitı icare- tan muamele gormuşttir. asker tayin etti. tir M b 1 b t" k 
- Bu hususta kehanette bu- nin gayri mübadiller tarafından Asker gittiği zaman kurdu Serbest Fırka İstanbul oco.ğı e ~ US arın _serd~s ll e· 

lunmak doğru değildir. Fakat tahsili icap ettiği noktasında G d } 1 \ delikanlının yanında gördil. reisliğinden çekilmesi üzerine lamı takyıt e ılemez 
Amerikada son elli sene zarfın- ısrar etmiş, neticede iş hakeme az epo arl • Kurt, delikanlıyı oradan alarak bütün vaktini darülfünunda e- Serbest Cümhuriyet fırkası 
da yani 1880 senesinden beri havale olunmuştu. Şark tarafına geçirdi. Ve bir debiyat ve iiahiyatçıların tez- nizamnamesini bastırarak ta~-
on beş buhran vuku bulmuştur. . • :ıı:vvelki gün bitara~arın ve,r Böyle bir , eyin aslı dağın üzerine indi. Dağın ete- )erini müdafaaya hasretmesi dik için vilayete vermiş ve umu-
Bu buhranlarda ticarette görli- dıgı karar maaleseı Turk hey - astarı yok.. ğindeki mağarada kurt on ev- beklenen Terbiye Müderrisi İı- ru hukukiyeye havale edilmiş-
len inhitat vasati olarak yüzde eti murahhasasının noktai naza . . V k•ı 

1 
d . b" !at doğurdu. Bunlardan en zeki- mail Hakkı B. i ilahiyat fakülte tir. 

h rft' B"t fl 23 Dahılıye e • et n en verılen ır . A l k hükQ . . · · k · · 1 İ "hb ·· U on beştir. Yalnız 1921 sene3İn- rına mu a 1 ır. . 1, ara a:. emirle azledilen üç belediye millet- sı sna namını ~ a.ra m- sı rıya~etme getırme ıçın cuv- stı aratımıza gore muru 
de yüzde yirmi beşe kadar çık- temmuz 1930 tanhından ıtıba- tişinin azli etrafında bir iki gündür ı· dar oldu. Ve neshnı unutmadığı vetlı bır cereyan vardır. hukukiye müdiriy:ti n_i~amna-
tı Bu buhranların devamı vasa- ren tahsiiat yapılamıyacağına, neşriyatta bulunan Yarın gazetesi bu nı göstermek için çadınnın ka- Ed b" ·ıah· t f k""lt _ menin bir maddesıne ıtıraz et-
..,·olarak on u··ç aydır. Bu hesaba bakayanın cihayet edilemiyece- il k f t' · K f · · ı d J ·· ·· ü · d bi k k e ıyat ve 1 ıya a u e · ti 
0 b~ . e>:tıybe. ının darae tını ıam1 n

11
e prsı onune zeı:ın e r urt a- !eri darülfünunun ecnebi mü- mış r. . . 

.. . d"k' b h gelecek ğine karar vermişlerdir. Karar ırıne aı ır gaz eposu mese es ~ fası bulunan hır bayrak dikti.... '. . . .· . Bu muahedenın mealı 5u<lur: 
gore, şım ı ı u ran aynen şudur • ali.kad_ar .olduğunu gö•t.ermekte ve Bo•kurt efsan~ı·nın bin" bu- dernsler cclb~ suretıle tak.~h c- Fırkaya dahil meb'uslar, fırka 
ayda artık hızını almalı ve te- . · . . d h ı k b :M:Uf tl ~ = ..ı f h ut muder M ht 1 t K b t a a ı erıye varara u ışe et - .-ıne, maama ı mevc - 'b' h . . d .. .. 1 vakkuf etmeli. Biz yeni seneye u e 1 omısyonun .1 a- ti Umumi Tevfik Beyi de kanttır- dur. rislerin hakkı mük~plerlne prensı ı ancın e soz soy eme-
daha iyi ticaret şeraiti ile gir- raf azası: ~nka~ada 10 .Hazıra~ maktadır. Guya Tevfik ~. Kara- İptidai devirlerdeki Türkler dokunulmamasına şiddetle ta- meğe mecburdurl~r. . . 

r · 1930 tanhınde ımza edılen İtı- eltimin Bakırdkök>:iln~~ki ebvintde obtu- de Bozkurt bir tlıtem mahiyetin raftardırlar. Umuru.. hukukıyenın miJta-
me ıyız. lafrİamenin 32 nci maddesinin ruyor ve ara a ı munase e te u- de imiş .. f"" d k . , leasına gore meb'usların hakkı 
. E_ n mu_·· him mesele i_st.ihsal ~le kendilerine teffiz ettiği salahi- radan ba§lıyormuş. Halbuki dUnkU · Darul unun a no taı nazar- k 1, k . d k b" 

ı "k d 1 h .. h d k . "ğ" 1 "b" b Daha sonralan kurda kudst 1 ifrat addolunan edebiyatrı e amını ta yıt e ece ır mec-ıstıh " ın muvazenesı ır. stı - yete tevfikan zirdeki kararı it- nu• amız a te up ettı ım ı: gı ı u- . . arı -. - b . k d 1 sal hesap_ sız_ yapılıy_,or ve buh.ra.- tı"haz etmişlerdı'r·. n~n aslı y~ktur. Aslı olmadığı b.elc·ı hır mahiyet atfetı;ıışl~~- Bo:ı- !ar diyorlar ki: urıyet ay ı o amaz. _ 
d dıye mehafılinde yaptığımız tahkıkat kurt ananesi, halk ıçensınde ya Ancak bu madde mesela şu 

nı fazla ıstıhsal vucu a getırı- Mevzuubahs icar bedelleri- ile d_e teeyyüt etmektedir. Bilh_assa 1 şamıştır, elan da yaşamaktadır. - Darülfünun kapılarını Av- ıekilde olabilir: Fırka prensibi 
yor. Son z~manlarda ~üny~nın nin cibayet ve tahsili Ankara Tevfık Bey uzun ıenelerdenberı la- rupa medeniyetine açan ve onu haricinde söz söyliyen meb'us-
nafakası yuzde_ 0 :1 nısbetın~e J İtilafnamesinin Atinada musad tikamet v_c dürü~ti.si ile .tarunını§ bir i Geçenlerde, Anadolu da ya- memlekete yayan bir müess:ı~:- lar fırkayı terke mecburdurlar." 
arttığı halde ıstıhsal fazlalıgı d k .. h 1 t t' d'l · zattır. Dun kendısıne muracaat eden ı1 b" t tkik h f d dir. - --· 
Yüzde yirmi beşi geçmiştir Av- a nus a arın ea 1 e 1 mesı bir muharrlrimize Tevfik Bey şu iza- p an ır ~ sey~ a ın. e, Avrupa medenı"yetı"le teşriki Şehı"rdek.i radyolar tes-

. . . . · ile mevkii meriyete vazolundu- hatı vermiştir: 1 Barak kabıles!nden hır T!irk 
rupanın fazla ıstıhsalı yüzde o- - ·· ·· d'f b 1 23 mesaı"den mu··stag'nı' 1:aıamavız 't d'Jd" . . 1 B .. k"" gu gune musa ı u unan - Belediye müfettişliği bürosun- demiş ki: " · pı e ı ı 
tuz ?•~ı. bu ~uştur. ulg~~- ti Temmuz 1930 tarihinde tatili dan Eftim Efendi hakkında bugiine l "-Biz kurt başına tapan ve buna çok ihtiyacımız v~rdır. Şehrin muhtetlif semtlerin-
şeraıt ıc;ın~e er şey yapı a _ı ır. , Hizımgelmis bulunduliuna karar kadar hiçbir şey geçmemişfü. Ta~•- milletin ev!Adıyız.... İhtiyaç nisbetinde ecnebı mü- nd 
Fakat manfet yapmaktan zıya- .1 . f · 0 mılc yalandır. Ev me•clesıne gelın- derris getirtmeliyiz. Maamaflh de kaçak radyo tesisatı bulu u 
de satmaktadır. Fazla istihsal ven~ış 1~ b k dün ce: ben geçen seneye kada r Cağ al- ı Uugurca oğuznamede, Bozkur bunları getirmek kafi değildir. ğu ve bunların failleri hakkında 
tehlikelidir. Çünkü is.J:ok olarak 

1 
f 1 ~ra a;_ınk u d araı:ı 

1 
oğlunda oturuyordum. Fakat sonra tun, Oğuz hana rehher olduğu Onların yanlarında çalışacak takibat yapılacağı yazılmıştı. 

b k d 1 t d 'k tmPr 1·n te e ona n ara a u unan gerek havası ve gerek şeraiti sairesi yazılıdır 
11

. 
1 1 1 

ViHlyetten verilen bir emir üze-
u a ar ma ı e arı e . • "'- f"k K~ .1 B b"ld' .1 . d h · . 1 . d"ğl . . k" .1 b' · · genç Tu··rk mua ım er m un-.u:v ı .. mı eye ı ırı mış a a ışıme e vır ı ıçın ıra ı e ır B k d hb l'ğ' · l' k 1 · k d" manası Yoktur. İnsanların zevk- - oz ur un re er ı ı dik 1 d k" ı k · "f d rıne po ıs mer ez erı en ı mın · ev tutarak Bakırköyüne naklettim .. , - durma ı ır ı mem e et ıstı a e 

!eri değişir. Moda değişir. Bir tır. •- katle mütalea edilecek olursa · takalarındaki radyoları ve sa-
Tevfik Kamil Bey cumartesi etsın.,, . . 1 · • b" kimyagerin sakin sakin çalışma bunun eski "Hiyung" !ara ait Halbuki diğer fakülteler bu- hiplenrun adres ennı tes ıt et-

sı neticesi icat ettiği bir usul günü Ankaradan şehrimize ge- Çıkmazlar tevsi edilecek olduğu ve O~uz hanın Türk aza na muarızdırlar. miş ve birer liste halinde polis 
bütün sanayide bereli merç ha- lecektir. Methalleri altı metrodan az met ve vahdeti siyasiyesini ilk müdiriyetine göndermiştir. 
sıl edebilir. Müstahsiller ihti- Dün komisyonda üçüncü ve olan çıkmaz sokak ağızlarının defa tesis eden Hiyung - Nu" Bu fakültelerin müderrisleri Radyo şirketi bu listelerde 
yatlı hareket etmeli ve her ih- dördüncü bürolar içtima ede- altı metroya iblağına karar ve- . hükümdan "Mete" nin muhay- yalnız Hiboratuvarlara mtitehas tetkikat yapacak ve kac;ak rad
timali nazarı itibara almalıdır- rek eşhas muameHitınm tetkiki rllmi,.tir. Bu kabil sokaklar tes- 1 )'ile! ammedeki destanı şeklin- sıs olarak getirilecek ecnebi ze- yo kullananları mahkemeye ve-

ı·ıe meşgul olmu 1 rd .. vattan esaslı istifade temin edi- · lar.,,\· 
Mr. Klein dün ehrin muhte

lif yerlerini, müzeleri, camileri 
gezmiştir. 

Mumaileyh bu akşamki eks
presle Ankaraya gidecektir. 

ş a ır. bit edilerek bir listesi tanzim den başka bir şey olmadığı an- recektır . 
1 t · !aşılır. lebilcceği kanaatindedirler. G k• 

o unmuş ur. ece ı yangın 
Bunlardan bazıları az bir Tuba Türklerinin "Kam" du- Pazartesi günü toplanacak o-

f! tl - ki . b'l alarında Bozkurda a"yle hitap 1 D '"lf'" D' · b'lt Dün gece Yenikapıda bir tü-
Ankara, 6 (Telefonla) - Da masra ama up şe e gıre ı e- edilmektedir: ~u an aru unun ıvanı yenı L tün deposunda yangın çıkmış-

hiliye Vekaleti nüfus işleri için cek vaziyette iselerde bazılan- Yukarı tan·'Idan memurum! çe için icap eden umumi esas- sa da itfaiyenin gayretile sira-
nın tevsii için ufak tefek istim- • !arı tespit edecek ve sonra fa- . .1 d . 

Nuf us kanuni an 

pek esaslı teşebbüsatta bulun- l'k ih . d İ . l'k "h 1 k yetıne meydan ven me en sön-m Ü .. . . ~ e tıyaç var ır. sbm a . ı - Y etli gün muttasıl yemek ye- kültelerin mütaleaları a ınara diirülmüştlir. 
dan Asım Beyin naip t~yi~i- ve uştur. ç mühım kanun ıhza- tıyacı:~da bulunan sokaklar ıçin mez (Hayvan) mı . Yıedi gün kat'i şekli yapılacak ve vekale- l!!l!!!!!!!m!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IB 

diğer bazı hususların ıstılamı nna c;alışılmaktadır. Bunlar Nu şehir meclisinden lüzumu kadar muttasıl yer (Hayvan) ım Tan- te gönderilecektir. görmedikleri için divanda ~i ·l-
kararile muhakeme 11 Kanunu- fuz, Tescil ve Hali şahsi kanun j tahsisat alınacak, yakında işe rımın merhametli (bende)si Hukukçular, edebiyatçıların detli münakaşalar olacağı ar 

ı . evvel perşembe gününe kaldı. ı !arıdır. başlanacaktır, Bozkurdum efendım ! noktai nazarlarını anı kabul ılmaktadır. 

~j.~unun için -Londra tahditli tan dişlerine tırnaklarına kadar-- İkinci şayanı dikkat nokta da dünyayı giıiveden . kurtaracak mek üzere bulunan Reisicilm- mışı ·mansup olacak ancak kırkr · sının bu yeni kanunu esasiyi na 
~hat mukav~lesinin devamı siiahlanan ~~letle~in, diğer ta- Mus_s~linin ı:aşizmden bahset- bir dinin peygamberi vaziyetine hur sahneden çekilmiş ve son intihap edilecektir. İntihabat sıl karşıladığı tahmin edilebi· 
~11\a İtalya ıle Fransa ara- raftan tahdıdı teslıhattan hah- mesıdır. Faşızm Mussolinin na geçiyor. haberlere göre Vagras hükQ- iki dereceli olmuştur. 21 ile 25 lir. Bu fırka değil, bir zamanlar 
~ 11 da bir itilaf temin edilme ııetmelerini Mussolini pek ga- zarında artık İtalya hudutlarını • • • met makinesine vaz'ı yet etmiş yaşları arasındaki Mısırlılar da kralın sağ kolu ~azifes~ni gören 
'.!ııı~rfdir. İngilizler bu itilafı rip bulduğu_nu ~end~sin_e malı- aşmış ve diger memleketlere de tir. Yeni Reisicümhurun hükO- intihap hakkından mahrum e- Ma~~t P~şa bıle yem kanunu 
'~ çalışmış!~ ~u".aff~k o- su_s ~uvvetlı hsan ıle ıfade et- intikal etmiş bir siyasi sistem- Brezilyada ihtilalciler muvaf- met başın:ı geçmesile ihtilAl de dilmişlerdir. Yani intihap hak- pek ırtıcakar b_~ılmuşt_ur. ~ah-
\ · ışlardır. Şımdı bir rıvaye mıştır. dir. Mussoliniye göre bu sis- fak oldular. Relsicümhur Wa neticelenmit oluyor. kı 21 de değil 25 te başlıyor. mut_ Paşaya gore, butçeyı :-ıe 
'tiöre, Amerikilllılar tavassut * • • tem yürüyo; Ser· d mİ 1 h şington Luis istifa ederek siya- • • • Fakat intihabat hakkı irin konu sarfı~atı kontrol hakkı bıle 
~- \lerd" G'b ' b t · 1 a 1 ara er t h · • kil · t" y ~ . meclısten alınmaktadır. ~tıı Ya ır."' ı son un ud.~d".~~ . . . memlekette ilerliyor. Parleman se sa nesınuen çe mış ır. e lan kuyut bununla da bıtmıyor. 
~lqİr'J·pmaga memur e '. ıgı Mu_ssolının epeyce dedıkoduyu tarizmin artık siyasi sistemler rine son intihapta kaybeden Mısırda intihabat kanunu ya- Her müntehip ya senede bir . ~al Fuadın ~trafına üç be~ 
1 tııı ~ ıy~r. Fakat ft~e~ıka~- mucıa· ı;ılan ~u son.unc~ -~~tkuk müzesine konulmak zamanı gel ~agras ge~~~ştir ... Esas.en Wa- pılacak derken, neşredilen me- Mısır lirası vergi mükellefi ol- kışı toplıyarak hır kanunu esası 
~tı a una muva a o aca - nun ıger e emmıyet ı ı ı no . . F"lh k'k Al d şıngton L~ıs ın n:ıuddetı bu a- tinden anlaşıldığına göre, mem malı, ya 12 lira kira vermeli, hazırlaması, on dokuzuncu as-
~~~ Şüphelidir. Çünkü Fransız tası da şudur: Evvela Mussoli- 11'.~ş~ır. Fı al 

1 d~ d manyka a yın on beşmde hıtam buluyor- leket kanunu esasinin çok §U- h h .
1 

.. .. b lu sın ilk nısfında Avrupa hüküm-
• ~leleri İt 1 .. t . h d 1 . t dT . . }nıruyor. en an ıya a ço tan . , . ya ut ta ta sı gormuı u n- f 
•tc . , ayayı musava m mua e e erın a ı mı apaşı- ...... L h" . du. Brezılya kanunu esasısme mullü tadilatı karşısında kal- 1 Ak . t kd" d "ntihap hak darlarının tebaalarına, !ut en 
itq nsıpinden vazgeçmeğe ima- kar talep etmektedir. Filhaki- aldı yurudu. e ıs~anda yerleşı öre tek a · t'h edilem · ok d ma ı. . 81 a ır e 1 kanunu esasi bahşeylemelerini 
'"'en bahsedı'yorlar. İtalyanın ka Mussolı"nı"n ve İtalyanın bu yor. lngıltere de bı_ıe_ tarafı_ ar- g_ r r ın ı _ap. ez- mış demektır. a ar ki bu ka- k h 1 Bunl d 
"YI d M 1 F d_ ı: F_ akat geçen ıntıhapta Re- nunu esasi ile eski kanunu eaa- mı aız 0 am~z. ar_ ~n hatırlatıyor. Fakat bu eski za· 
'-'· e bir vaziyeti kabule imale nokta üzerindeki kanaatleri ö- !arı var ır. usso mm, aşızm iiınh ı k D maada kralın ve ıcra kuvvetının man hu""ku""mdarları kuvvet ve sa 
""11 d k il d - ı· ısıc ur namzet 0 ara r. ' ras nda bir münasebet bile ~il~~~Yeceği ötedenberi ilan tedenberi ma1lımdur. Fakat şim htilakkLeın ~ ,. u kan .'.g'. ısahan,kvkak- Peştes'i ileri sürmüş ve kazan- sı a ı saiahi.yetini tevsi ~~ takviye e-1 lahiyetlerini Allalıtan aldıkları-
· ~lk ıgı gibi, Mussolinin son diye kadar bu kanaat bu dere- e nın ı~ 0 ?1umzm . ın- dırmıştı. Fakat intihabatın bu yoktur. Yani eski kanunu esa- den bır takım ahKam da var- nı ve Allah namıııa hareket et

Undan da anlaşılmaktadır. ce kuvvet ve sarahatle ifade e- da kullandıgı hsana benzıyor. neticesi üzerine cenupta bir ih- si ilga ve yeni bir kanunu esa- dır. Bu yeni kanunu esasiden ' tiklerini iddia ediyorlardı. Aca-
dilmemişti. Mussolini muahede Sanki J.:enin k_?mü~i.zmin P~y: tilal çıkmış ve intihapta kay be- ıi iian edilmiştir. Bir defa meb' istihdaf edilen gaye aşikardır: 1 ba bu dar cepten çıkan kanunu 

l\ıu:aşizmin 9 uncu yıldönümü !erin tadili Uizım geldiğini Ce- gamberı oldugu gıbı Mussolını den Vargas ihtilalin başına ıeç- usan mecliıinden seksen kadar Kralın arzusuna uygun bir mec 1 esasi de ayni esasa mı istinat et
lq~~Sibetile irat ettiği bu nu- miyeti Akvam misakının bir de Faşizmin Peygamberidir. Te mişti. Çetin bir mücadeleden ıiza indirilerek, meclis 150 azalı !is intihap etmek ve intihap e- tiriliyor? Öyle ise Allah son za 
1-ı talyan Başvekili bennu- maddesine -Galiba 19 uncu barüz ettirmek istediğim nokta sonra paytahtı muhafaza eden olarak tesbit edilmiştir. Sonra dilen meclisi daima kralın nüfı.ı manlarda pintileşmi~ olmalı! .• 
'->:teş _Püskürmekte ve Fran- madde-bile istinat ettirmekte- şudur ki, Mussolini tedricen 1- kıtaat arasında çıkan bir kıyam ayan da 132 den yuvarlak hesap zu altında bulundurmak. ı 

tarız etmektedir. Bir taraf- dir talyanın halllskarı vazivf'tind,.ıı ü:zrrine nihayet müddeti bit-1 yüze indirilmiştir. Bunların alt- Milliyetperver Veft Fırl«•- AHMET ŞÜKRÜ 
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ir, 1'111.z;c.h, Edebiyat, S« t:ıoı'at 
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1 ,. , <;,rı·r 1~ ~At 1--ı --T-iy-at-ro_....,...,H....-ay-a-tı---ı--ı Dedim.... 1 

,rl)~- " JJ, ~ 'J ~ 
A.~rw mndesi "!tlifllyet" tir Melo Düşündüm taşmdım bugün de biraz, 

Yazayım hayatı elemi, dedim. 7 TEŞRlNlSAl İ 1930 
iDAREHANE - Ankara cadde•İ 

No: 100 Telgraf adreoi: Milliyet, lı. 
tanbul. 

Telefon numaraları: 

lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

Bernsteinin yeni piyesi muhtelif edebi 
mekteplerin bir halitasıdır 

Kimse dert dinlemez, ne istersen yaz, 
Zamanrn ey Aşık Keremi, dedim. 

* * * •• 
Henry Bernstenin Fransız te- vaç bağından kurtulmak için lster yar koynunda, ister handa yat, 

maşanüvislerlnin en ileri gelen- kocasını zehirlemeğe kalkması, Kimse bir metelik vermiyor, heyhat! 
!erinden biridir. Sahne edebiya- bunda da muvaffak olamayıp ta Git Marko Paşaya derdini anlat, 

Sobaları kurmak vakti geldi ... 
-Fransızcadan-

tında kıdemi ve şöhreti vardır. koca evine dönemiyeceğini, sev Boyla haydi yavrum, ademi, dedim. 
Mi.itaaddit piyeslerinden birka- gili evine kaçamıyaçağını, hu- * * * Seneler geçtikçe küçükler de baktı, sobanın yerme baktı· 

G Türkiye için Hariç için 
3 aylığı 400 lrnruş 800 kuruı 
6 .. 750 1400 .. çı dilimize de nakledilmiştir. Iasa dünya yüzünde yalnız ve Dert midir yazacak, o kadar çok mu? büyür ... Kaç senedir bir küçük Sonra babama dönerek gayet 

Bu defa Darü/bedayi sahne- çaresiz kaldığını zannedince Elindeki kalem zehirli ok mu? kız olan akrabamdan bir çocuk tabii bir surette: t 12 .. 1400 .. 2700 .. 

ı' 

-----
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nüshalar 10 kuruş 

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

Gazetemiz ilinların meı'uliyetinl 

kabul etmez. 

Bugünkü hava 
l 'iin en çok 18 hararet en az l ~ 

d rece idi. Bugün ruzgAr mütehavvil 
esen~ havı •çık olacaktır. 

Vakit küresi 

sine konan Melo, Bernstenin en kendini Seine nehrine atıp öl- Başka ruh aşina bir mevzu yok mu? bu gün artı~ ?üyü.k bir kız o~du. _ Şunu şöyle çekiniz, dedi 
son piyesidir. Bu eserde Berns- dürmesi, romantik mektebinin Biraz da gönül yaz, acemi, dedim.. . Artık kendısı eskıden yaptıgıın yerini görmeliyim. 
tein genç tiyatro muharrirleri- en bariz damgalarıdır. Kuvvetli * * * oyunk.larıd?eğenEmiyki?dr, sözleri~1i Babam sobacının kendisine 
nin kullanmağa meylettikleri musiki parçalan, hazin mezar Peki öyle ise yazayım, dinle: ten ıt e ıyor.. s en onu gu . d·-· h . tti 
birçok yeniliklere yer vermiş, lavhası, hatta ilk tablonun uzun Benimle gel düşün, benimle inle, dürmek ne kadar kolaydı? .. ~r:;;~ ver .1 ~bıı:t . ayret ın~ \a; 
üç perdeden ibaret olan oyunun tiradı, son tablonun ondan daha Yazayım kalbimi, hakiki din le, Şimdi ise bana ciddiyet tavsiye ı et mı, 1 ~ıyor11;m. a 
h d · · d d ı d' Ol b · h h d · d d' ed' 1 H ı· d b' k'b' her halde aldrgı emrı yaptı. er per esını ör er tab oya a- uzun ıyaloğu da hep bu roman • enım ru umun em emı, e ım. ıyor.. a ın e ır ı ır ve gu . . 

1 yırmrş, müteaddit sahneleri si- tikliği teyit ediyor. Fakat, di- * * * · rur var ki artık kendisini hiddet O defterıne bır şeyler kayde 
nemakari kısa kısa manzaralar ger taraftan aşığın sevdiği ka- Acr bir handeyle dök esrarınr, • lendirmeğe cesaret edemiyo- ti. Sonra: 
halinde göstermiş, sessiz man- dının ince ruhunu bir gül yap- Yüzünden an/ayım ruhu zarım, rum. - Başka, dedi, başka nereyı 
zaralardan ve musikiden istifa- rağının katmerleri gibi derin de Okuyun alnının yazıl;ırını, Onu geçen gün gördüğüm za- göreceğiz?.. . 
deye çalrşmıştrr. rin tahlil ede ede tanıyamama- Topla at bir yana perçemi, dedim. man eski bir dost sıfatile bana Babamın bu adama karşı hıÇ 

Eski bir sahne üstadının bu sı, tam hüviyetini ancak ölü- * * * ' bir şey anlatmak istediğini his bir mukavemeti yoktu. Öne geÇ 
yeniliklere rağbeti merakı tah- münden üç sene sonra idrak Sediri gaflete uzanmış gibi, settim. ti. Pek müstesna bir misafiri ne 
rik eylediğinden Melo piyesi, edebilmesi, kocanın derin sev- Tekmil şüphelerden yıkanmış gibi,.. reye oturtacag"ınr bilmiyen bir 

· · · Bana bir şey söylemek isti-
epeyce rağbet görmüştür. Ge- gisine rağmen gizli gizli, için Sen yalan söylerken, ınanmış gıbı, yorsun, dedim, niçin tereddüt ev sahibi gibi oradan ocaya ko-
çen sene Marie Bell turnesi adı- için kendini seven kardeş çocu- Uzat öpeyim gülfemi, dedim. şuyor· 

ediyorsun.. · 
Teessüfle haber aldık ki meş- . nı taşıyan Fransız tiyatrocular ğuyla evlenivermesi, sentimen- * * * _ Burası, burası diyordu, e-

hur vakit küresi bu sene işliye- zümresi bu oyunu burada ve ta/isme tarzına meyletmekte- Gönlüm bu yalancı buseden bıktI, - Hayır, tereddüt değil, fa- ğer görmek isterseniz ... 
k · D k ki Ankarada oynamıştı dir Bütün var!Jğımı hep bunlar yıktı, kat pek eğlenceli bulduğum bir 

miyece mış..... eme : .. · . · . . . . Burada bir soba vardı ki ba· "Vuslat yine mi kaldı güzel İşte o şohrete ve meınleketı- Denılebılır kı Meloda Becns- Ben tatlı umarken, bak acı çıktı, hikayeyi anlatmak için nereden 
b · F 1 -· b d b' 't · d d' b l - d" .. .. bam onu ucuz bularak almıştı. b::ıska bahara?'' , mize bu suretle ithaline me nı tein ayni zamanda Alexandre e egın u a ıc sı emı, e ım. aş ıyacagımı uşunuyorum. 

' olacak ki bu defa Melo aynen Dumas, Paul Bourget, Octav Fanii Mazlum Ben merak etmiş görünmek Kullanılmış bir soba ... Soba 
Yumurta! tercüme edilerek sahnemize de Feuillet simalarına bürünmüş- lüzumunu hissettim: er bunu görünce kaşlarını ça· 

L İki gün evvel Sirkeciden ge
~erken bir adam elindeki yumur 
taları birer birer önünde duran 
• otomobilin tekerleklerine atıp 
'lıtıp kırıyordu. Arkadaşı güle-

1< sordu: 
.;,,•- Nekırıyorsun yumurtala~ 
ı? 

- Arabayı terbiye için ... 

konulmuştur. tür. İşte zamanımıza göre Me- tar gibi büsbütün bir ciddiyet 
* * * /onun zayıf tarafı da bu mi.ite- L•d -Pek memnun olacağım, de takmdı. Sonra babama bakt1• 

1 er dim, nasıl bir hikaye? .. 
Melo şekilce yeniliklerine addit ve muhtelif yüzlere malik Demek istiyordu ki: 

rağmen ruh ve esasça eski bir 1 olmasıdır. - G?zümü,n önünde c~re?'.an - Anladım, siz kelepir soba· 
eserdir. Hatta bu eskilik Benrs-

1 

* * * Yahut : eden b~r vak a. · ~ok guldum. !ar bulup kullanan müşteriler· 
teinin diğer eserlerile bile ölçü- Melonun oynanışında en ev- h kı~ gelıyor. ~vdekı sa.baları ta- densiniz .. Bütün evinizdeki eŞ 
lemez. Kullandığı vasıtalar ade l ve! göze çarpan şey uzun sürme Riyaset in ti ahı :n~r e~mek lazım_ geldı. Bunun ya da böyle kelepir midir?.. -

Bereket versin bu terbiye u-
11ı.111u daha geniş tutmuyoruz. 

ı Yoksa piyasada yumurta mr ka
ırdı ! 

ta bir romantik eser hissini ve-

1 

sidir. Gece dokuz buçuktan sa- ıçın bır usta_ çagırıldı. Babam Annem, babam bu bakışın uıa 
rir. bah bir buçuğa kadar dört saat- 3 perdelik muazzam facia t~le~~'.1la ç~gırılan sobacının ge nasını anladılar. İkisi de bir d3 

Melonun mevzuu, çok cazip lik temsil nekadar kuvvetli ol- cıktıpnı. gorerek sabırs:zlanı:- ha bu adamın yüzüne bakrnağ~ 
ve tahlile müsaittir. Bir genç 1 sa sıkıntı hissettirmekten kur- 1 inci perde: ken ıç.erıye baştan . aşagı.Ya ~ı- cesaret edemediler. Adam aynı 
ve güzel kadın düşününüz ki a- tulamıyor. (Millet Meclisinde Serbest Fırka- 'ı Lider yah bır takım elbıse gıymış, ciddiyetle: 
t 1. h h do urarnı 1 O nın odası. Lider Fethi Bey vect için- (Handekünan) eldivenli, son d,ı:rece ciddi, iyi 
eş ı ve. şu. ru. unu Y. . - yunun bütün siklet merke- giyinmiş bir adam geldi: - Başka yok mu? .. Diye sor· 

yan basıt bır aıle hayatı ı.çmd~ zini omuzlarında taşıyan üç san de tek başına) Lider K-o~, haydi çabuk, bu müjdeyi halk du. 
k ! ! K ek ıyi yu Oğrenmeli!.. kim kazandı bilsin! - Ben aradığınız adamrm, J' 

a ~ış 0 ~un. o~asr P 1 atkar, Bedia Hanımla Hüseyin Cem'eyleıem ordularla aza (Ağaoğlu gitmeğe hazırlanır- Babam dili tutularak, keke ı· 
Gazetelere nazaran maruf rekl~, temız ka_lplı, karısın:ı kar- 1 Kemal ve Emin Beliğ Beyler Etsem yeniden Re.ıidi iı::a (*) ken yanına çağırrp gizlice) dedi, yapıl?cak sobalar, ocak- yerek: 

doktorlardan birinin otomobili- şı zaf derecesıne varan bır aşk! kudretlerini en son haddine ka- Abam bu sefer elınden ımza, Son Postaya telgraf çekilıinl !ar nerededir?.. - Yok, bu gördüklerinizdel1 
ni çocuklar taşlamış .. Camı ~er- ile mütehassis olsun. Fakat ka-ıdar sarfederek Meloyu canlan- Yarap, bu ne hali hayre~~za, (Ağaoğlu çıkar) Girdig"i yeri şöyle az çok is- · • 

Kınlan camlar ... 

dının derin ve fırtınalı ruhunu d - 1 l B .. h 1 Fevkımde durur rem kemter ıbaret ... Dıyebildi. 
çevesini krrmrşlar ... Vak'ayı işi- İ . . . ırmaga ça ıştı ar. u uç şa rs- Bilmem bana an mı şan mı lô.znn? 2 inci perde tihfafla gözden geçiren bu a- t 

11 dince Karagözü çocukların taş- aı:ıhyamasın .. şın en elımı d_; şu ta eserin bütün ağırlığı temer- Ruten gibi pehliva~ mı lazım? dam hiç sobacıya benzemiyor- Adam uzun uzadıya hürrne 
laması gözümün önüne geldi... dkı b!-11 kKadınd?ı: soldkakk kadınbı dat küz ettiği için diğer bütün eş-' fazıl gib. i. nüktedan mı tazım? (Gene ayni oda, lider bir köşede du. Babam, anam bu adamı yu- göstermeğe lüzum görmeden çe 

- r es b kah 1- ., cıgara içip dumanlarını neş'e ile ta- l ·ıd· "tt" 
egı · en mı 0 u ça se · 1 has hemen hemen figüran ma- Vasıf gı 1 raman mı azım. vana savurur, bu sırada birden kapı kardan aşağıya tetkik etmek cı 1' gı 1' 

Gene başladı... 1 ?ırakan kocasın.a .h.iY'.anet eın:ek 1 kamında kalmıştır. Bunlar ata- . Pariı mi .güzel, vatan mı hoıter? açılır, Ağaoğlu koşarak perişan bir cesaretini kendilerinde bulamr- Giderken yalnız şunu söyle· 
ıstemez Fakat ıçı ıçıne de sıga- d h Ş . H 1 Parıate eğerçı var letafet, h ld d . ı·d l• 1 • k "!" d b 1 d Lehülhamt yine bizim yani · ısın a assaten azıye anıma Danı içki tiyatro bar ziyafet a e o aya gırer, ı erte aşa yenn- yar'ak: me tenezzu un e u un u: 
mamaktadrr K" "k K 1 z·h · B ı ' ' ' ' ' den kalkar.) i erkeklerin adedi artmaya baş- · uçu ema ve 1 m ey er iş yoktu, rahattı hem ıefaret, _ Evet, evet, diyorlardı, iş- - Bir iki saat zarfında t:a!ll 

!adı. Bolvadınin Cay Nahiyesin Şimdi bu halde olan bir kadı- dikkati calip olacak maharet ve Gönlümde yeretti Baıvek_Rlet, Lider te yapılacak soba şudur.. rat yaprlacaktrr ..• 
d b. k - k, k 1 d nın karşısına şöhreti dünyayı itina gösterdiler Elbette biri firagat uterl Anlat ne için yüzün mükedder? 

e ır ızcagrz er e o muşa r- · . , . . . · · d' · · fh b A" 1 O b' ·· ı d' c b' - Tamiratı gelip gene o mu 
nı Hasan koymus.lar. Hep buna tu~uş meşhur bır keman san- . Fı·k· rımızce. Melonu. n tercüme- VKaarıb'ı·mımdeıbruıynausnetdıanpıir: ı;abı, gaoğ u ır şey soy eme ı. e ın- yaptı? ... 

k- k b ı k ı k ı ı • Gayet mütkül cevabı lider? den bir küçük defter, bir mürek-
benzer vak'alar işidiyoruz, lakin at arı oyunuz. . sı .. oy e. e ıme e ıme yapr a- Yanlıt mı Emin Beyin hesabı, Lı'der - Hayır... Hı'r buna tenet· 

K k k t - b d h b , kepli kalem çıkardı. Tavana " hiç erkeğın kadın olduğunu du- ocasmın es ı onserva uar cagına ıraz a a ser est yapı- Gaflette miyim, rehi. ~eva~_ı, (Şüpheli) ••••••••••••••••ı•••••••••• zül eder miydi? .. 
dun , FELEK arkadaşlarından olan bu genç, !arak bazı uzun parçalar kısal- Göıter bana, ey ılab gosterl azalarile içeri girer, kürsünün kar- B' . . ll 

y uz mu. pek cazibeli, pek sevimli, derin tılmış, bilhassa ilk ve son tab- (Ağaoğlu Ahmet B_ey'. yanında Aya ne reviıte intihabat? şısına geçer.) ırını yo amış, yaptrrınış." 
-- ruhlu, keskin hisli, taze bir aşk lolarm alakası tekasüf ettiril- Talilt Beyl_e ı~en gırer ... ) Biz yokıa kazanmadık mı? Lider Burası mühim değil. ·. • 

3 h' l · d b' Agaoglu Ağaoğlu (Vecit içinde) Bir sobacının baştan ayag. 
İstanbul müddeiumu

miliğinden: 
Baklan sulh hAkiınlığine tayin 

edilen sabık haU. ceza hAkimi 
Osman Nuri Beyin memurlye· 
timiıe mlıracaatları. 

ve h 1~~net macerasının ya~~ aj mış, oyun a ıraz daha çabuk Aya bu ne ihtiyarı halvet? (Şiddetle göğüs geçirerek) Yarap, bu ne ıuriıü kıyamet? kadar siyah, resmi bir es\'<IP gı· 
rı enuz ruhunda karuyan guze oynanmış olsaydı, Melo daha Lider Heyhat! Hengamei haıre mi alamet? yerek elinde eldivenleri, tıP~ 
ve sahhar bir adamdır. fazla muvaffak olabilirdi. (Kendine gelerek) Lider On rey alıyor zavallı ıair, ağır bir misafir gibi gelişi ııenı 

Böyle bir macera mevzuu han Vay ıiz misiniz büyük mürüvvet? (Zehirhant) Haksızlık itin içinde zahir! . bU.fl~ 
t. NECMİ Ag"aog"lu Aya bu mu sı'zdekı' adalet, o kadar güldürdü ki şimdı · d b' kt b' ı· Bir hud'a mı irtikap edildi? 8' 

gı e e 1 me e ın e ıne geçse ----- Eı'ar okuyordunuz itittim! Şair Emin Bey Hiç böyle olur mu ya siyaıet? anlatmaktan kendimi ala!ll 
kuvvetli bir eser vücuda gelme- Lider (Ağlıyarak soldan içeri girer.) Hakoızlık olunca sizce matlup, dım. Hala anlryamıyorum: ~i~ 
sine hizmet edebilirdi. Yalnız ,_ Retat Enis -, Meclis açılınca adet ettim! Kazım Paıa imihap edildi, Galip sayılır bu yolda mağlup! sobacı bu vaziyeti nasıl alebıl 
müteaddit edebi mektep tarzla- ı K } Azaları eyleyip te tadat, Lanet, bu sefil bahta, laneti ispatı bu itte, biriyayım, ? 
nnın kanştınlmasr tesiri bir l IClffil Fahriyyeler eyliyordum intatl Lider (Elindeki kalemi şiddetle yo~:.' Kızım, dedim, bu 80bac1 

Darlil'acezc ıniidürlüğtinden: parça du"şun" u"lebilir ki aldanmr •• •• (Tebdili tavır ile Ağaoğlunun (Elindeki kalemi şiddetle . . h tll' 
1, · · l 1.. b' k'l ' - SUf yanına sokularak ehemmiyetle) (Hakimane) kendısıne her kış böyle er .. ,, oır . ene ıçınt c t ort ın ı o k B t · b" l b' k UYOfUffi göğsüne saplıyarak) rdU" yorsa • erns eın oy e ır a- Anlat ne reviıte intihabat? Olsun fırkam hemen ıelerbcr, raftan ihtiyaç olduğunu gö 

he'lzin 'c bin kiloya kadar va· rıştırmağa heves etıniş görü- Ağaoğlu Hep toplanarak gelin beraber! Be(nYbeor"eylyeığhıleızri,mheatdeefmedelaeyrımko!şuşur çe senin babanla kendi aresı.fl' 
kını ve 'alrnlin }'a"ının 4 ka- ·· Nc~riyat mnsiminin ilk ve . · ı (K 

ı; nur. Var hayli havadiıü nvayat. apıya doğru yürür, diğerleri etraf karışır, perde iner.) da bir fark görebilir mi?., 
runucnd !J;JO per~embe günü Filhakika, genç kadınm daha en kuvvetli eseri olacaknr. Lider de onu takip ederler.) E- b f k k zancı 

d .. ·· k · 'Ik .. .. b" k • kA izaha seza bu bir ifade? 3 üncü perde ger u ar varsa a d 
füiJt on orttc muna asası ıcra 1 goruşte uyü san at ara AJ l\J~,'f l lALIT Ktittiphanesi 

1 
Ağaoğlu (Meclisin müzakere salonu, Kil- <'>Reşit Galip Bey. mükemmel olan sobacııuıı ~-

edıkccktir Talirı, !erin teminat vurulması en evvel kendinin d - ·ı · bab b · ı ylıl' • . Yakında çıkıyor Biz rey aldık daha ziya e, zım Paşa riyaset kürsüsünde, meb'- Orhan Seyfi gı, senın an, enım a e 
ıık,e ı'rilc ın(ır~caatl:ırı. münasebete tal~p çıkrn_asr, izdi-~ ' Her halde zafer bizim muhakkak! uslar paşayı alkışlarlar, lider S. F. Kalem'den mizdedir. . . ..... 

( ft1 illiyet )iıı edebi romanı: 15 j kapı~ah~'.l8ı mi nes1 bıri var. o ı mı yemekten sonra gıdelımj ferah ferah Cahıtle koruya ~.r-ı kalk?. . . J hım. Kımse duymasın. N~ar: 
n\I gormuş. mi?.. ~~rım. V~r~ın, devlet kuşu Ruş Canım sıkıldı, dan çatlarsınız! .. Diyor, bır ta 

- Aman efendim o, ne iltifat Diyip duruyor. ~e~: . tu Efendının başına konadur- - Kimbilir yirı,e ne geve~~- raftan bizi yan yana oturtuyor, 
tı?.. - Gidemem .. Sız ıstersenız, sun!.· lik c;decek?.. bir taraftan da srkı sıkıya od3 

Diyor, bir daha demiyor. kendiniz, gidiniz.. . * * * - Allah bu paşaya da bizi kapısını kapatıyordu. Merak et· 
- Birinci mevki salonda her Diyorum amma, insanı, . Hoppala!. . nereden rastlattı. Artık, uyku tim. Ped~ beyin gevezeli~t~;~ 

kesin kulağı bizdeydi, hepsi Ne - Ooof .. Bıktım artrk, ne ıs- Guya hoş bir gece geçirdik .• da haram... ziyade mühim ve çok ciddı b~ 
cat Bey Nedim'in bana karşı tersen yap!.. Zevkine doyamadan eve dön- - Be adamcağız .. Paşa .• Di diği bir iş üzerinde söyliy;ç~. 
olan muamelesini hayranlıkla Dedirtecek kadar sıkıyor. dük .. İyi ve mes'ut bir uyku ye diye çıldıracaksın!.. lerl var, görünüyordu. 

- Kızım.. 1 di, böyle yaptı ... Diye bir sürü seyrediyorlardı! Ne bu kaza olsaydı, ne bu pa- çekecektik!. Hepsi haram oldu. O, yine durmadan sesleniyor _Ne var baba? .. 
- Belkiysciğim... - ~ gevezelik dinlemekten benim Deye bu mülakatını bir ballan şayı görseydik. Hem ben, Cahide, du: Diyordum. o, hali 
-. Uğuru~.. de, annemin de başımız şişti. drra ballandıra anlatıyor ki... . * * - Kıskanç, densiz, kuruntu- - Belkiys .. Gel.. Çabuk gel... _Şimdi şimdi. .• 
Dıyor. Eskıd~n nadan nadan: Eğer, dairede de böyle yapıyor Nec;at Bey Nedim, guya buna Paşanın babamdan hoşlanma lu.. . Anneme de bağırıyordu: Diye bir elile, 
- Kız... 1 sa vay geldi, memurların başı- demiş ki, sı galiba sahi. O, Diyor, gülüyordum. Asıl gü- - Hamın.. Hanım .. Sen de _ Bir saniye bekleyıılJz .. iı·r 
Derdi, o kadar. İki günde bir: na! - Paşa Hazretleri sizinle gö - Gideyim mi?. lünecek ben imişim de farkında gel! Der gibi işaretler yapryo~, ~ 
.- Brktı~_s.izden artık .. Ne-1 Anlaşılan babam, çenesinin rüşmelerinden pek ziyade mem - Gidelim mi?.· değilim. - Geliyorum... elile de dudaklarını gösterıYo' 

dır, bu çektıgım?.. . . açılması için böyle bir fırsat nun kal,dılar. Her vakit için teş Diye, başımızı ağrıtıp durur- Gece yarısını geçiyordu: Ner Dedim, arkama bir şey aldım, _ Susunuz.. ··[< 

Dediği de ayrı. Deı_nek kı, eı- 1 bekli~ormuş. Meğer, . rifinize intizar ederler. . ken akşam üzeri yine o Arap deyse uyuyacaktım, gözlerim odadan çıktım. Zaten, kapının Diyordu. Cebinden kiiÇU ,'. 
li altınlık bir saat, bır Mısırlı İhtıras.. Sonra da ilave etmiş: geldi. Fakat, bu sefer mektup- kapanıyordu. Kapı çalındı. dışında. kırmızı atlastan bir kese çıka 
'Paşa ile ile tanışmak, bunlara M.enfaat!., , - Paşa Hazretleri teşrifat- la değil. - Babam geldi... Annem: dı. 
sebep olduğum için, benim kre Rıza . tan hoşlanmazlar. Siz sık srk - Paşa Hazretleri Rüştü Be Dedim. Sahiden de o. Fakat, - Ne vıır bey, yine ne oldu?.. - Durun sayalım... . r 
dimi yükseltti!.. Gevezelıkl. ziyaretlerinde bulunabilirsiniz. 1 yefendiyi yalıda bekliyorlar .... gelemez olaydı.Kapıdan içeriye Diyip duruyordu. Rüştü Efen Dedi, ke,.seyi açtı, birer bır~, 

Bu, neyse ne? .. Asıl komiği Hoş görmek.• Bilmem ki, adamcağız nere-
1 

Dedi, gitti. Babam neredevse büyük bir şamata kopararak di hemen koluma yapıştı, anne- sayarak yepyeni, çil altlllla 
aradan üç dört gün geçti hala, 1 Hep ondaymış ve.. Bunlar den de bu lafı söylemiş. Şimdi, gelir. Bu l:ıaberi verince, eğer girdi, paldır, küldür merdivenle min de elinden tuttu: koltuğun üzerine yığdı!.. 
babamın çalımından geçi imi- şimdiye kadar beyninin içinde u iki de bir peder bey: 

1 
sevinçten merdivenleri filan ri çıktı, odamın kapısına dayan- - Gelin. Şimdi ne olduğunu Bir .. 

yor! yuşup kalan birer kurt gibi can - Hanım .. Ne dersin Cuma 1 yıkmadan hoplayıp evden çıka- dı: anlıyacaksmız.. . İki .. . 
Evin içinde pa1anın sofrası, lıınmayı bekliyorlarmış! .. Diin günü bir uğrasam mı?.. bilirse iyi! Hoş, hiçte fena de- - Belkiys ... Belkiys .. Hey.... Diye bizi odaya çekti. Beş .. . 

pa :ı.1 rı iltifatı. naşa şöyle de- de vapurda, paşanın katibi mi, - Kızım ... Perşembe akşa- ğtl. O, paşasına gider, ben de Bı>lkiys. daha uyuyor musun, - Susun, sll'Sun mesele mü- ....• 

E'tem ,zzet 

(BitmediJ 



'· Majlk'te " Bekıiret ko11cası ,. 

.~~;:~r~~~~=~~~~!l~~ı' 
•11ın. Aristide Briand, Zitu

~o, Mironesco,Bul Emile Jan 
~\ Guinones dl! Le' on, Politis, 
~ lıskey'de Montenach ve daha 
~tek meşahir Comite İnterna
~ ~:ıla, sinama vas;tasile ed~
~1~ta ve güzel san atlere mu
\ 'ık neşriyatlarmdan dolayı 
~;nuniyetlerini beyan etmış-.. 

* * * 
f·ı~~'homme qui assassina ) 
ı,:·-Inin Fransızcasında Kurt 1 

~i1llhardt ile bernber Jean Tar 
-'le çalışacaktır. 

* * * ~Al. Jolson ve refikas~ Ruby 
~iler , New-Yorktakı Capı
.4 d:ı. bir hafta (Vanderbilt Re-
~) de oynamışlardır. 

,
1 
Acaba bu meşhur milyarde
~ revüsü mü? o vakit Al Jol-

anıaşılır. 

~on Cha~ey *öl~~den evvel 
~' Son de la Tronpette) na
<1 ~·laki filme başlamıştı. şim
~ :'krar baştan çevrilecek ve 
'!f· <'ı'üz çehreli adam) ın hal 1 Waııace* Be;ry :.'lacaktır. 

• 
MJ LLI Y r: ı 

ı ~oııy Woodun en genç artist 
1~den biri olan Billy, stüdi
\~ lokantasında sigar3: içer-

Metro artistlerinden 

sindıkaları Amerikan filmleri-

Mary Dress/er ve Po/ly Moran 

h." lı'aşlıca bir kadın artıst ona 
·"tı.._ k . . "B 
'\~ ·-.ıa ıstemış ve: ura ya 

nin seslilerin.fen 25'7'o tenzilat 
ta!cp etm:şlerdir. Yapılmazsa 
kam.ilen boykot edilecektir. 

* * 
Charlie Chaplinin 

kehaneti 

1'ı Ç0cuğum, annen senin bu 
1ı,,;;~ si~ara içtiğini biliyor
iı...' ' diyince Billy şu cevabı 
~tı;iş: "F ;·yük anne, sizin de 
~;tın;~. stüdiodaki ge:ıç a~:_i~t~ 
~ı· e flort yapmak ıstedıgıru T emamile sözlü filmin ka:kma-

1Yor mu?,, sı. 
. * * * Charlie Chapin, sessiz filmi 

~ ı;ıeşhur milyarder Rockefel- yapmak bir san' at.tir diyor. Bu 
'1lı ·: K. O. ya para verecek san'atin hududu dahiline sözlü 
~ lı'ıınen altı milyar frank kıy- filmi koyamıyacağım. Eğer 
~t;'nde dört veni sinema inşa (Les Lumieres de la ville) de 
• 

1recek. · muvaffak olmazsam bu bana 
. 1 . * ·~ * hayatta en ziyade tesir eden şey 
lıı kı sene evvel, daha sesli fi- olacaktır. Sesli filmin bidayetin 
~,tecrübeleri yapıldığı esna denberi geçirdiği safhaları ta
•tc':~ bir arkadaşı Conan Doy le kip ediyorum. Sesli fil imler ev-
111 Ube için kendini sesli filme veıa çok :ağbet gördüler.Fakat 
~~~nıasını rica etmiş. Büyük bu rağbet sönmek üzeredir. Ya
iJ1t aı:rir razı olmuş ve filme pılan istatistiklere nazaran halk 
~~. ;ııştır. Tabii bu filim ha ı~{a tarafından on beşsesli filimden 
i~_.-~tilmemiş. kazara bir eta- bir danesi kabul edilmiştir. Ses-
4~~n sukutundan dolayı vefa- li filim çıktığından beri ben her ı 
1 \ı an birkaç gün sonra meyda akşam sinemaya gidin onlan 
tııtııi·ıtııştır. Bu ufak tecrübe tetebbüve halk üzerindekı ı~ 
~~~ k llıuharriri canlı, bir çey- lerini yakından tetkik ederim. 
~t adar konuştuğunu gösteri Bu tetebbü neticesinde filim 
·~~ Zevcesi filmin gösterilme- yapanlarınyüzde altmışının ses 
~~ -, hasılatın temamile spritis siz filime rücu edeceklerine ka
\1 teıniyetine verilmesi şart:le naat getirdim. Sesli filimden 

1 0lınuştur. evvel halk müşkülpesent olma-
ı\ı * * * ğa başlamıştı. 

1
t h':tan sinema yıldızı Olga 1 O vakit sesli filim geldi. Bu 
~ fi~kcıwa artık Holly-Wood- tem;;mile yeni bir şeydi ve bu 

lll Çevirecektir. yenilik sim: macıları kurtardı. 
!i0 * * * Fakat eskisi· gibi bunlar da ço-

tveç ve Danimarka sinema 1 ğalmağa başladılar. Bu film, 

bir revüden dolayı muvaffakıyet 
kazanmıştı. Fakat diğerleri ay
ni dereceye vasıl olmadılar. Bi
ri Bmodıvay üzerine bir filim 
yaptı, derhal kopyacılar ayni 
mevzu üzerinde bir çok filimler 
yaptılar. (L'undenvorld) üze
rine yap1lrmş ola'1 (Alibi) mey 
dana çıktı onu da taklit ettiler. 
Uzun sene lcrden beri seyredilen 
bir gölgenin birdenbire konuş-

Melek'te " Bir tonı;o tat/en , 

.t 

Malek " Buster kaeton ., 

Opera 'do " lla.ı•aıimizıf··ki kadın 
" ,--.......... 11~--- ... ---ı 

,~ ... M-..-M~'!.!1!~-.---~·ı 
Bu hafta Elhamra sinema

sında, İvan Petroviçin oynadığı 

Paris kıralı 
isimli bir sözlü film geçmekte
dir. Filmin mevzuu (Gorj üne) 
Gearge Ohnet'nin bu isimdeki 
ese~.inden alınmıştır. Film ya
kışıklı bir adamın bir dolandırı
cı ve şantajcı tarafından nasıl 

istismar edildiğini gösterir. Bu 
sinemada bu hafta gösterilen 
canlı resim parçası pek güzel
dir: 

Melek'te de 

Bir Tango lutfen 

isimli bir film geçiyor. Bu fil. 
min mevzuu, bir genç kızın bil 
miyerek babasının sesine aşık o
luşu ve buna mukabil bir dige· 
rini sevişidir. 

Opera'da çok sevimli Vilma 
Banki'nin 

Hayalimdeki kadın 

ismindeki almanca sözlü ve şar
kılı film geçiyor. 

Majik'te ise güzeller güzel! 
Billi Dov'un çevirdiği sesli 

Beki.ret Koncaaı 
geçıyor. 

Glorya açıldı 
dir. Eğer film yapanlarla açık-

Haftamn en mühim sinema ça konuşulursa onların karları-
mn sözlü filmden dolayı azaldı- hadise~i Beyoğlundaki (Glo
ğı görülür. Bu böyledir! Sözlü rya) sınemasının ~çı~sı ol~ 
film irin <lig- er memleketlerden muştur. Yaz mevsırmnden ben 

~ i d d . b' . Hollywooda artist getirmek ev'.1111.~ en ım~aat . ıtmış ve 
mecburiyeti vardır, ve bu mec- eskı Luksemburg sıneması ye-

l 
buriyet sarfiyatı çoğaltır. Bir ri.ne ?1uhteşem ve 1800 kişilik 
filmin Fransızcası, İngilizcesi, bır sınema yapılmıştır. Glorya 
İtalyancası lazım. Fakat bütün ~~rek. methal v~. ge~ek dah~li 

1 djnyada sessiz filmlerin ekse- ıtıbarıle çok g!'1~eldır. Zemın 

l risi anlaşılır. Amerikalılar için katından .başka ıkı k~t balkonun 
yapılan ir filmi herkes anlar- v?rdır. ~ı.ı:ıemanın bılhassa ten

. dı. Bundan IT'ada sesli filmlerin vıratı onıınaldır. Perşembe ak
ckscrisi tiyatro parçalarından şamı davetlilerden mürekkep 
alınmıştır. bir halk huzudııntla ve Pol Va-

Benim fikrimce tiyatro par- ytman'in orkestrasını dinleten: 
çasından alınan iyi bir film o ti Caz kıralı 

yatrodan daha aşağıdır. Hal- ismindeki renkli ve sesli filmle 
buki bir sessiz film daha yük- açılmıştır. Film zengin bir eser 
uektir. Bir çok sesli filmler gör· dir. 
d~kten sonra onla~ içi1:1 p~ndo-\ (Glorya) ya muvaffakıyet 
mımayı terketmenın bır cınnet dileriz. 

olacağına hanaat getirdim. Si- "!"-----------
nemanın bu iki şekli mukayese 
bile edilemez. Yine tekrar ede- daki Kembriç Darülfünunu ta· 
rim ki biri san'attır, diğeri de !ebelerinin filmi l'Univcr~al 
sekilsiz ve isimsiz bir 3eydir. film Company tarafından satın 
Sesli havadisler çok iyid{r. Ha- alınmıştır. 

Elh ımrıı'da " Pııris kır. lı ,, kikat olan hadiseler sesli olan- (İewish Amateur film soci-
ması herkesi hayrette bırakıyor model olmağa değer çünkü on- lardır. Bu, dünyadaki havadis- ety) ticaret kanunlarına gör~ 
du. Fakat bütün bunlar geçti. da çok söylemek ibtilası yerine leri herkese canlı bir surette bir film hazırlamaktadır. Sine
Ylenilik kayboldu ... Sesli filmin hareket görülür. Bu filim gös- göstermeğe yarar. Seyredenler ma heveskMlar cemiyeti (J e 
bütün kıymeti muhavereler de teridikten sonra eminim ki şir- hakiki bir şey gördüklerini an- moderne Girf) ve (The pictw·e 
olduğu halde, bu muvaffakıyet- ketle~in yüz~e altmışı sessiz !il 1 larlar. Ve ~~~~kati kabul ettir- man) filmlerini lıazırlamakta-
sizlikle neticelendi. Maksat e- me donecektır. Fakat tamamılc mekte en buyuk maharettir. dır. Miss Marjorie Sharp namın 
haliyi daha ziyade sinama1ara sessiz dernek istemiyorum. Ses * * * da bir genç kız bir cemiyet için 
çekmekti. li. fi~:r'.~~. musik·i·nin .. çok faidel~- Alelfisul İngiliz h~veskarları (Swecter Bit) i hazrrlaımşt:r. 

Şimdi bunların temamile zıd-\ n goruluyor. Çunku onlar vak - çok çalışkandırlar. Ingilterede (Civil service cine club) ün en 
dı olan (Les lumiercs de l:ı Vil-. ayı gecil<tirmiyorlar. Bundan\bunların adedi 200,000 takdire- yeni filmi (Mv house on fire) 
le) var. Kendi escr·m c~ son y;;ılmz mes'ul olan muhavereler dilmektedir. (War.>ity) ;1amın- dir. 

1 
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Şehir meclisi 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Cevdet Kerim, Tevfik Suphi, 
İhsan Namık, Şerafeddin, Yu
suf Ziya ve Avni B !erden te-

Şekerler 
Al pullu fabrikası
nın yaz faaliyeti 

şekkül ettiği g~rüldü ... on daki- F abrikanıo tevsiine yakın 
ka istirahat edılmek uzere cel-
seye nihayet verildi. da başlanacak 

İkinci celse... Alpullu Şeker Fabrikası bu 
İkinc i celse birinci reis vekili hafta sonunda yaz faaliyetini 

Sadeddin Ferit B. in riyasetin- tatil ed~~ekti: Fak~t_ ~!deki pan 
de açıldı. Divan kitabeti mevki- c~r henuz . bıt~e~ıgınden fab
inde de Abdülkadir Zıya ve Ali , rıkanın faalıyetı bır ~afta kadar 
R B ler yer aldıkları için bu ' daha devam edecektır. 
ıza . F ı· . h' md celsede divan teşekkül etmiş bu 1 aa ıyetın ıtam . an sonra 

ı d' İkinci celseyı· ac;an Alpullu Şeker Fabrıkasının tev-unuyor .ı. · · ı · · b ı 
Sadeddin Ferit B., hakkında sı ame ~yesıne aş anması mu-

österilen teveccühe teşekk!lr ı karrerdır. . . , 

\llLLIYET CU;\JA 7 ·n:ŞRINISA='ll 1930 

Devlet 
Bankası 

Bankanın hiese se
netleri dört kısımdır 

Süvari Zabitlerimiz 
Başı birinci sayfada 

gayet memnuniyetle kabul et
mişler ve bu 500 kilometrelik 
yolu atlarile katetmek üzere cu 
ma günü sabahı saat 7 de Anka
radan hareket etmişler ve bü
yük bir muvaffakryetle yolları
na devam ederek dün saat 3 te 

H . 1 nı'sbette Üsküdara vasıl olmuşlardır. 
ısse er ne Bu uzun seyahate iştirak e-

tevzi edilecek? J den zabitlerimiz Binicilik Mek-
.. . .. . tebi Müdürü Kaymakam Cev-

Turkıye Merkez Cumhurıyet 'ı det Mütehassıs M Taton Bin, 
Bankasında ~za kayd~ faliyeti- baş~ Ahmet Nuri, . Yüzb;şı İs
ne devam edılmektedır. mail Hakkı, Tevfik, HulUsi, Bi-
Bankanın 15 milyon liralık rinci Mülazim Rıza, Ziya, Ke

hisse senetleri A. B. C. D. seri- ı mal, Avni Beylerdir. 

Spor 

Bügeceki mühim 
boks maçları 

Bu akşam Galatasaray KWbü 
salonunda Franki Marten şere
fine oldukça ehemmiyetli boks 
maçları icra edilecektir. Mem
leketimizde çok sevilen, fakat 
tertibi nedense o derece az dü
şünülen boks müsabakaları bir
çok sporcularımızı aiakadar et
mektedir. Zamau zaman yapı
lan bu güzel sporun terakkisi 
için diğer spor klüplerimizin de 
Galatasarayı niimune ittihaz et
meleri icap eder. Boks gibi he
yecanlı bir sporun memleketi
mizde layık olduğu mevkii bu
lamaması bu sporla meşgul o
lanları düşündürmeli, alakay1 

• 

Bugün M A J 1 K Sinemasında 4 

BILLE DOVE ve ROD LA ROQUE 

BEKARET KONCASI 
Sesli ve şarkılı filminde 

İlaveten: PATHE- UFA'nın sesli, sözlü ve 
şarkılı halihazır dünya havadisleri. 

X>C:ııO<.... BugLin ilk matine mat 13 tc •IX>QllV' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_;_...--

Dünyanın en bLiyiık iki artisti ~····· 
DOL GLAS FAIRBANKS ve :\!ERi PICKFORil 

mUştercken temsil ettikleri ve cidden bir san'at harika8ı otan 

)ON PETRUÇYO I 
\ iu,17.zam ve mü:-;ceını filml1;rinde f 

Pek 
yakında O P E R A sinemasında 1 

arzı endam edeceklerdir. ~!····~ --------------- ----~ 
!ttikten sonra encümenler inti- . T~akyanı_? pa~car ıstıhsalatı 
h~hının reyi işari ile yapılması- gıttı~çe çogaldıgından. Alp

1 
ulblu 

· · 1' ı.ı·f· k" k b ı Fabrıkası mevcut tesısat a u nı teklıf ettı. e" ı ı va ı a u 1 .. !'"ki . r b'l kt 

!erini ihtiva etmektedir. Bun- Ankara-İstanbul yolu 6 gün
dan gaye memlekette bütün 1 de alınmış ve hiç arızaya tesa
te~ekkül ve zümnıleri banka i~.e 1 düf edilmemiştir. Zabitlerimiz 
alakadar etmek \le bankayı bu- bu mesafe rekorundan son:·a 
tün bu zümrelerin kontrolu al- zindegi ve neşe ile avdet etmiş-

daha fazla celp için uğraşılma- ~ 
lıdır. ..~ ........ ........ .......... !. "'...._ D k • -- -· 

edilerek enci;mrnlerin intihabı- p~ncBarı guç .u. e ışbıykc 1 met e 
· ıf dır. unun ıçın ta rı anın ev-

._ ...... s. ..... "'~ .......... zea ...... ı~ un 8 ~am ....... ...... ................. f 

Fenerli tenisçiler An- . İ <@ ASRi SiNEMADA( na gecıı . .' .. . siine ve tesisatın takviyesine 
Butçe .. Enc~menı. lüzum görülmüştür. 

tında bulundurmaktır. !erdir. Dün gelen zabitlerimiz-

A .b. 2 250 00"0 1. d . den Ziya B. seyahatlerini bir . tertı ı: . . ıra an ı- h . . . .. 
1 1 

karaya gittiler l Halkın mabudu CAHRl.ES VARELL. Bütçe encumenıne Emın A- ----
li, Muammer, Hacı Adil, Ham
di, Sadeddin Rıza, Celal, Sadi, 
Abdiilkadir Zıya ve Kamil B. 
ıer intıhap olundu. Tetkiki he

b 1 d 1 t d 1 t ·· ı mu arnnmıze şoy e an atmış-aret o up ev e e ve ev e mu 
. . 1 tır · essesatına aıttır. · 

Sporting Klübiin daveti ü,;,,_ ve sehhar MAR Y Dl' illKA;>J em,alslZ 
rine hazırlanan Fenerbahçeli 1 , 
tenisçilerden Zeki, Sait, Sedat. l KA\Re GmüeAssirLtelmsKillerAi oolan IN' Dayinler vekilleri pro

testo edeceklermiş 
sap encümenine Hüsameddin Ankara, 6, (Telefonla) - Pa-
pasa ile h:mail Sevket, amc;ı risten alınan mali'ımata nazaran 
Tevfik, Kemal, İsmail Sıtkı. Düyunu Umumiyeye verdiği-
Mehmet Ali. Sadi, Reşat ve Sa- miz son cevap üzerine Düyunu 
lfıhaddin R. ler ayrıldı. Umumiye meclisi, hükumeti 

Kavanin Encümeni protosto etmeğe karar vermiş-
Kavanin ve Mülkiye encüme- tir. Protostoda M. Ristin rapo

ninr Emin Ali. İsmail Sevket, 1 rundaki tediye kabiliyetimiz
Abdlilkad:r Zıya. Sadeddin Fe- den bahsedilecegi zannedilmek
rit. Aziz. Vasfi Raşit, Manyas! tedir. 

Türk Tayyare Cemiyeti 
kongresi 

B. tertibi: Milli bankalara 1 - Cuma günü sabahl~yin 7 
hasredilmiştir. Miktarı nizam- de Ankarndan hareket ettık. Mtı 
n med ta rih edilecekse de hafız Kıtaatı Kumandanı İsma
~lli b;nkatar buna 5 000 000 li- il Hakkı ve bütün süvari zabit
ralık iştirak teklifin.de ·bulun- !eri biz; atlarla 35 kilometreye 
maktadırlar. kadar teşyi ettiler. 35 inci kilo-

metredeki poligonda bize bir 
C. te.rtibi: Bunun ı..500.000 li- çay ziyafeti verdiler ve neşe i

ralık bır kıs~ı ecn~bı ban~al~r çinde, samimiyetle ayrıldık. On 
la serrı:ıayesı ecnebı o~_an ım~ı: lar Ankaraya döndüler, biz yo
yazlı şırketlere ve mutebakısı Iumuza devam ettik. Takip etti 
ecnebi tabiiyetindeki eşhasa 

1! ğimiz istikamet şu idi: 
tahsis olunacaktır. Bu seriye 
karşı bilhassa ecnebi bankalar Ayaş, Be~.pazar, Ça~ı=h~n. 
şimdiden büyük bir alaka gös- Nallıhan, Kostebek, Goç:nu~, 
termektedirler. Taraklı , Geyve, Sapanca. Izmıt 

nde Feridun B ler seçilmişti. 
Nazmi Nuri B. kavanln encil
menincle kendisinin de müfit o
lacağını söyliyt'rek bu encüme
ne ;dha! edilmesini teklif etti. 

. . • 1 Gebze ve Üsküdar. Seyahatimiz 
. D. tertıbı: Bu kısım hısse se- umumiyetle çok iyi geçti.Hiç 

Ankara, 6, (A. A.) - Nızam- nedatı sırf Tiirk vatandaşlara 1 b" d ı d'k B n 
Teklif k3hııl olundu. 

Sıhhiye Encümeni 
Sıhhive encümenine Tevfik 

Salim ve' Hazım paşalarla Hik
met Feridun, İzzet Kıl.mil, Ga
lip Hakkı B. !er ve Refika Hu
Hisi Behçet, Safiye Hüseyin H. 
!ar tefrik edildi. 

n~me mucibine~ her idki seTn~dle ve Türk sermay~sile. m~e~ses g~c~e;o~U:~z: ve;~;r~r~k ;za 4 
bır toplanması ıcap e en ur t teşekküllere tahsıs edılmıştır. 1 b' k" d k ı d k H 
Tayyare Cemiyeti kongresinin c·· h . M k B k , saat ır .. obiy' e a ıyol r ku . ıl er 

. . . . 25 . . 1 .. ·· um urıyet er ez an ası· tarafta ıyı r suret e arş an-
~~ş.nnısadnının ;: sa. ı t ~u sermayesine memurinin iştirak-' dık. Yemeklerimizi kaza mer-
1~.tımaa. ~vet e 1 esı a ar- !erile kayit muamelesine neza- ' kezlerinden temin ediyorduk. 
rur etmıştır. ret etmek ~zere İzmir ve lsta~- 1 Ankara-İstanbul şosesi güzerga 

Reşat, Bahriyeli Sedat, Tevfik, · 
Suat Beyler dünkü trenle A_n- d 

filmi nde parlak muvaffakıy<t >.azann-ı;lilf 11• karaya hareket etmişlerdir. Is-
lltı eten: Mösyö \ :nizelo•' Jn Ankara'y• tanbullu arkadaşlarımıza mu-

muvas.'.llatlerı ve istikbal merısiml~ vaffakıyetler temenni ederiz. 
A. ESAT Varyetede: S.\l<'FAl\U? ? \'aınpir 

• 1111 • , ve Şark dansları ve ASSO .JA. -xnıD 
Enı·s B yarın Ati- Çingene rak ' ve ~arkılarında bi.i ük 

' ESFT"*rrnst·· .... mmalfakıyetlui ~· ·-·-- • • naya hareket ediyor ll"'!~-........... ~ ........ ı!I'..... ..~ .. -..... .. •. 
Ati na Sefirimiz Enis Bey di.!n ••••••••••••• • •••• • • •••• t f 

~nkaradan şehri.mize gelmiş- G L Q R Y A S 1 N E M A S 1 
tır. 

Mumaileyh dün muhtelit Mü
badele Komisyonunu ziyaret et
miş, ikinci Murahhas N ebii B.
le uzun müddet görüşerek mli
badele işleri hakkında malfı
mat almıştır. Enis Bey cumar
tesi günü Atinaya gidecektir. 

Hıfzıssıhha kanununun 
tatbikine başlandı 

Bugü• 11al 14,30 macineainden itibaren ve geceai 21,JS te ilk 
GALA MÜS o\~IERESI olarak renk ue acı ltibarilt timdi ye 1t;aJır 
em>al! görülmemiş hakiki bir un'at harlka11 olan PAU WHITE'.\tANln 

CAZBANT KRALI 
nam şayanı hayret fllıni iie küşat edilecektir. 

Seans saatleri: Adi g~nlerde 14.30, 16.30, 18.30, ve 1!1.35 
CUMA v~; BAYRAM günleri saıt 11 ve 13 te lllve mıclnelerl-

Yerlerin fiatleri: Bdkon 40, parter 55, husus! 75, numarıı11 

balkon lötöylerin 100, parter localar 350, balkon locaları 
Yeni Hıfzıssıhha Kanununun 450 kuruş Cuma giinü saat 11 matinelerinin fiatleri ıenzl· 

lktısat Encümeni 
İktisat enciimeni Nemli za

de Mithat, Fortun zade Murat, 

Katil Mehmet 
Galatada Hüseyin isminde 

birini öldüren Arnavut Mehme-

bulda t~tkı~atta. bulun~n ~a~~- 1 hını takip ediyorduk. Yolun ba
ye Vekaletı N akıt İşlen Mudıı- zı tarafları bozuk olduğundan 
Mi Sırrı B. Ankaraya avdet et- istikametimizi şaşırıyor, orman 
miştir. !ara giriyorduk. Bütün seyahat 

tatb~kat.ın.a dün başlanmıştır. . ]Atlıdır, Ralkon 40, parter umumiyetle 5:1, balkon 
Şım?ı~ haldb1e.~anunlm~ntı~atbı-ı· .. ··~ fiitöyleri 75, localar 350 kuruştur ......... ~ 

kına aıt uç te ıg ge ış r. _ 

Kara Mustafa zade Ahmet, Ha- din muhakemesine dün Ağırce-
cı Recep, Asım, Hakim zade zada devam edildi. Arnavut 
Mehmet, Halit ve Galip Bahti- Mehmedin yaşının tesbiti için 
~ar B. !erden. mür~kkep olmak / Tıbbıadliye yazılan tezkereye 
uz er~ teşekktil e.ttı. Nafıa. eneli- henüz cevap g'elmediğinden mu 
menıne Salah Cımcoz, Alı Rıza hakeme başka bir güne kaldı. 
Mehmet Ali, Hafı:ı: Raif, Tev- . . 
fik Amir, Nazmi ve Vahit B. ler Komünıstlerın muhake-
intihap edildi. mesi ne zaman başlıyor 

Ankara, 6 - Devlet Bankası müddetince çok sıcak vardı. He
hisselerinden almak üzere iki le Nallıhan yolunda 125 kilo
büyük Amerikan bankası Mali- metreyi adeeta kızgın bir güneş 
yeye müracaat etmişlerdir. altında geçirdik. 

Bu sabah İzmitte 7-10 a ka 
Komisyon toplanıyor dar üç saat şiddetli bir yağmura 

Maarif Encümeni 

Ankarada toplanacak Kanun tutulduk. Hayvanlarımız güç
ların tadili komisyonuna işti- itikle yol alıyorlardı. Yalnız bir 
rakleri takarrür eden Feyzi Da- kere bir atın nalı gevşedi. Sa
im, 2 inci ticaret reisi Osman pancada mıhlattık ve yola de

Komünist maznunların ev- Nuri, İcra reisi Suat, 3 üncü vam ettik. 
~aarif encü~enine ?e Rana/ rakı Ağırcezaya verildiğini yaz ceza reisi Kudretullah, Müddei Yol Nalhhana kadar çok çıp-

Tebliğ olunan kısımlar: 
1 -Altı yaşına kadar olan ço 

cuklar hiç sinema ve tiyatroya 
götürülemezler. 

12 yaşına kadar çocuklar da 
ancak gündüz oyunlarda bulu
nurlar. Bu kısma polis bakacak · 
tır. 

2 - Sıtmanın ihbarı mecbu
ridir. 

3 - Altı çocuklu anneler tal
tif görecektir. 

Bilmecemiz Sanı Yaver, Lıl.tıfe Bekir. H. !ar mıştık. Komünistlerin muhake- umumi muavinlerinden Bürha- lak -ve adeta cöl gibi idi. Fa
la Etem İzzet, Kemal Salıh, .Re- melerine 4 K. Evvel perşembe neddin B. ler, bugün Ankaraya kat oradan İstanbula kadar çok 
flk Ahmet. Mustafa ve Sadi B. günü başlanacaktır. gideceklerdir. güzel yerlerden geçtik. Mütema 1 2 3 4 5 b 7 8 9 10 11 
!er ayrıldılar. Encümenler inti- B' .. f" k . ·ır 

1 
E N y E R · 1 L / .E M A N 

babı bitmlsti. ır u uril çil diyen orman ve yeşı ık. Bir _ ,_ j . 
İki arzu Abdürrahman isminde ba- Tahdı.dı• teslı• hat yerde bilhassa şayanı temaşa N E • K E L A M L 1 

f · manzaralar vardı . Koyu bir çam V • • R •• • T • N Birinci devrenin ilk içtimaın zı sa dillerın büyü yapacağı bo ,_ , -
C dil lzvestiya aazetesinin ormanı yol yunca uzanıyor, E K R E M • L 1 M A N da ilk defa söz alan evdet Ke- 1 va e parasını dolandıran bir 6 iki yandan birçok bol sular akı- -

1 
-T 

rim B. Nazmi Nuri B. in iktit- /üfürükçü, dün evrakile birlikte fikri yordu. R E • M A N A L 
sat encümeninde vücudundan 2 nci ceza mahkemesine tevdi • L ••.fi A M •, A ,m 
istifade edileceğini ileri sürerek edilmiştir • MOSKOVA, 6 A.A. - "İz- Zabitlerimiz Üsküdarda bir- L A il L f M O N RC A 
mumailevhin bu encümene itha vestiya" gazetesi ihzari terki, çok siivari arkadaşları tarafın- E M T f A. N E B A T 
liri teklif etti. Bıı da kabul olun teslihat konferansının son beş dan karşılanmışlardır. M. M/11 •• B -. f 
du. Safive Hiiseyin H. Maarif Hukuk fakültesine 380 senelik mesaisini tetkik ederek -• •u• • • \ , 

d" k' - ı AL İi ALA C A•J t N 
islerile alakadar olduğunu, bi- talebe yazıldı ıyor ı: Seylapzedeler men- il N j N Nı j A Ti ı ıN A 
naenaleyh hu endimene dahil ol .. . "Komisyonun ihzar ettiği - - · 
mak arzu<Junda bulundui!;unu 1 (3~)u ~enke Hulkukk ı:-akult(e38sı~e) projede terki teslihat hakkında f aatine müsamere bilmecemizln Jıalledllmlş 
sövledi Bn ela taFvip edildi. i sı ız 0 ma uzere ~· şekil 

' • • ı talebe kabul olunmuştur. müspet hi~ bir ka:l'._ıtı{oktur. B~ 
1 

İzmir, 6, (A. A.) - Hiliiliah-
I! J 4- 5 b 7 8 9 1 o 1 1 Gazı H7.. ıne arzı 

1 

Eskiden kalan talebe ile bir- na n_ıukabıl, evv~la arp, .san~- mer tarafından seylapzedegiin 
tazimat likte ilk sınıfın mevcudu (500)c yen ısyan ve salısen Cen:ı~etı menfaatine verilen ve halk ta- 1 

Şehir meclisinin ilk içtimaı balığ olmuştur. Ak~amın muv~fakatı t~kdır:~de rafından büyük bir rağbet gös- • 1 

• • d~layısi.le Gazi J:l~· ne B. M .. M. j Smıft~ ancak. (237) kişilik te~lıh~tm tezyıt .o~un.abılecegıne ter~len m~saı:ne:c m~_vaffakıyet 
Rı~asetıPe, Dahılıye Vekaletıne 1 yer oldugunda~ bırç.°k talebeler / daı~ bır maddeyı 1?tı~a et~ek- , le ıc~a edılm~ş~ır. ~u~all'e~e~lc, 4 
tazımat telgrafları çekilmesine ayakta derslerı takıbe mecbur t.edır. Cenevre proıesı terkı t~~~ ı Srhhıye Vekılı B. ıle Da. hılıye 5 

kara~ ~eril~rek Çarşamba günü J o~mak~adır; Şi~d.~lik ş~~~ ~e.ş- lıhat ~u~usunu ~skur geçtı~ı 
1 
Vekili B. d~hi hazı: bulı ı n'.11uş- 6. 

saat ıkıde ıçtima edilmek Uzere kıline ımkan gorulmedıgı ıçm halde •.lend; .. teslıh~tın tezyıt !ardır. Seylapzcdcga!' ı tc ftış ve 
celse kapandı. ilk sınıf tedrisatının Darülfü- o~unabıle~egını derpış etm.ekte- ı tetkikten avdet eden D<hiliyP. 

-l 

• • 
• 

• • • •ı 11•• il 

Kitapçılar cemiyeti 
İstanbul Ticaret Müdürlü

l;iinden: 

nun konferans salonunda icra- dır. Komısyon bu tarzda bır ve- Vekili B., salona duhulünde ha
sı için bir cereyan vardır. sika tanzim etmekle kalmamış, zırun tarafından şiddetle alkış

Bütün fakülte mevcudu (800) ayni zamanda Sovyet Rusyanm lanmıştır. 

İstanbul Kitapçılar Cemiyeti
nin idare heyeti intihabı 11/11 

kadardır. umumi ve .k_ıs~i te:~i. teslihat Bugün Dahiliye Ve~ilinin ri
hakk?1~aki ıki ~eklıfını de red- j yasetinde olarak Sıhh~ye Veki
detmıştır. Komısyonun bu beş j li B. ile vali ve umum ıandarrna 
senelik mesaisi de gösteriyor ki, kumandanı ve Hilfıliahmer Mii
kapitalist memleketler siJahlan- ! fettişi Mustafa Bey ile İzmir 
nı bırakmak istemiyorlar ve bu 

1
. Hiliiliahmer reisi ve belediye re 

meselenin hallini de baltala yor I isinin huzurile yapılmakta olan 
lar. Fransız - İtalyan müzakera içtimada seylapzedegan hakkın 
tının akim kalması ~ilahların /da yapılacak muavenet ve alı
musavatı hakkında her türlü , nacak tedbirler kararlaştırılmış 

930 sair günü saat 10 dan 12 ye Hüsnü Bey döndü 
kadar Sirkeci Ankara caddesin- Bir müddettenberi Ankarada 
clP Sudi Kütüphanesi üstürıı'e- bulunan İstanbul Posta ve Te!
ki cemiyet merkezinde yapıla-' graf a müdürü Hüsnü Bey dün 
cağı alakadarana ilan olunur. 1 şehrimize gelmi~!i_r_. __ _ 

··MlLLİYET~ 
MATBAASI 

Avrupadan yeni getirdiği Tahta Hurufatla Ei.yt:k duvar 
Afişleri yapar. Her müesseseye eiver"şlldir. 

Yeni senenin Kazanç Defterleri nefis sureti~ bnsılmı tır. 
Telefon lst :ı9t t - 2-3 Kitap J.ısmı 

• 

kombinezonu beyhude kılmak- tır. 

tadır. Y orga-ncılar cemiyeti 
Deniz teslihatına gelince, ne 

1
• ntihabab 

İngiltere ne İtalya ne de Japo
nya Cenevre müzakeratım taze- Yorgancılar cemiyeti yeni 
!emeği istemiyorlar. Cenevre 

1 
idare hey'eti intihabı yarın ya

komeclyası temamen akim kal-, pılacaktır. 
mıştır. Bu terki teslihat komed- Bundan sonra sırasile terzi
yasınrn reji~örleri bu kçm~dya-

1 
!er, kitapcılar, balıkçılar ve deb-

i nın son perde iııc verilebilecek I bağlar cemiyeti idare hey'eti 
revahı :r;;yorlar. . intihapları yapılacaktır. 

• • .• -- 1 

Bugiinkü bilmecemiz 

Soldan sağa ve yukardan aıağı 
1 - Fare düşmanı ( 4). Ke

der (4). 
2 - Ördeğin ağabeysi (3). 

Banyo (3). Trabzonlu (3) 
3 - Anadoluda bir şehir (5) 

Hasis (5). 
4 - Valide (3). 
5 - Gayei hayal (5). Kundu 

ra törpibü 
7 - Ağaçlar ( 5). Bir şark 

Vilayetimiz (5). 
8 - Bayağı 
9 - Pırlanta (5). 
10 - Yılan (3). İhtiyar (3). 

Valide (3). 
ıı - Aydınlık (4). Lu ka

yığı (4). 

Is. B. Darülbedayi 
tem•lllerl 

Bugun maıine ISTAnBUL mf.Dlml 
saat 15,30 da ~ ~~ ~ ve akfam saar 

21,30 da 

MELO 
3 perde 12 tablo 

1111 
Yızan : 

H. Bernstein 
Tercüme eden: 11111111 

Fikret 

Raşit Riza ve 
arkadaşları temsilleri 

Fransı z tiyatrosunda 1 J ikinci 
teırin perşembe ve cuma akşamları 
1!1 ,30 da vt cuma günii mlti n ı 

15,30 da iki <'•nbaı rndvil :ı perde 
naklll: \lahmut Yeııtrl bey. 

Kad ı k oy Süreyya Si n eması 

Oç iPTiLA 
lvan Pctrovio; tarafından Sesli ~· ı i m 

Fer ah sinemada 
Bu ak~A m ) lO İ büyUK 

tiyatr" ~i ne ma \~. S. 

Bolu icra dalre>l nden: 

varyete 

Rolunun Akpıno r mahall esinden 
ihti) " ıadc il acı 1-'ahrı efendi ze ı 

ce si ~t iı ka \ ' l" kcr.me~ i Aliye hantm· 
!arla n-a ~ tum la ıı lsmall Üakkı ve 
Ali t n it in !tb ltlı iri zade Ahmer 
efend;yc tı .'00 lira mukabilinde lpo· 
tek surctilc terhin ettikleri Holunun 
Çıkın !ar kan esi dahilinde sağ 'c 
sol taralları dcgirmen ark.ı cephcsı 

hanım oğlu damadı llacı Tekfur 
efendi, arkası l\lidriç bey zade Sa· 
dık bey kerimesi .o\yşe hanım ve 
kovas zade Mehuıet tfcndi tarl31arile 
mahdut mu alAt ve edevar un fıb · 
riktsının 36 hi<sede 121ıis,esi icracı 
saıılıkıır. Tarihi ilAııd;n itibaren JO 
gün zarfında bedel! muhammenuln· 
den 36 hissede 12 hiss-.ye isabet 
ede miktarı bulduğu ve yahut ala
caklının maa masraf maılubunu te· 
mino kafi geldiği halde tılib!nin 
üstünde kat'/ surette bırakılacafındsn 
işbu müddet zarfında lştira!lna talip 
olanluın pey akçtl.rile beraber icra 
daircsile belediye tellQlı Hüınü Ef.ye 
müracaatları llAn olunur. ----------İhtira ilanı 

\ ağların ( hılitalann ) u•u 
tahvili • hıkkıdda l11ib11I olı•nan 

26 K. ıanl 192 .~ tarih ve ~5/i- 246 
numorolu Jhılr• beratı bu kere mev· 
kii file konmak üzre ahere dcvrü 
lırağ veya isticar edileceğinden rıllp 
olanlann Galatı'dı Çinili Rıhııcn 

Hanında Robırı Ferrlyı müracaat• 
ları il&n ohıa1r. 

BUGUN 

Etual sinemasın~ı 
CORINNE <...RIFFITH 

şk Nağmele 

Bu gün bOtün l stınbul kadıJllat' 
ELHANRA ':iinemasınd• 

gidecek ve gösterıl melrte olaJI 
PARtS KIRALI 

ıımımm Fransızca <ÖT.IU filıııiPdt 
ı· keman ovnuyan, ku~ursuz fraıısı 

. •' ca konuşan ve tango oynayın 
mahbup arti stleri olan 11 IVAr\ PETROVJTC 
kemali takdirle göreceklerdir. ı 

!l&veten (FOKS j Ul{NAL, bir Y~1 
gece inin ruyası ( suli ve ca~U 
resiilıll baltr) ve şarkılı ve ıö•1, varyete. Bw gü• Sili 1 o,+:5 
ten z ilatlı fiıtla ınarlne. 

Te~e~a~ı G J H O ~ J' i 
MüJüril J. Lehmınn 

1930-19.11 mn,siml 
ıs Tetrlniuni Cumartesi gllr1~ 

Yeni bir progra111Iıı 
AÇILIYOR 

' leyecınlı numerolar 
Dınılng · ruroıaJI 

Yemekler ıkırt ve rıbl dot 

• 

MAIJAM GABRIEl.LE 00RJ1 ·~1 
!urneıinin temsilleri 

7'<rAtl ıemıillerin proge1cııı 
ki'' 

19 Tetrinisanl çartamb• 1 d• 
0510 

mından itibaren frınoız ılyıtr .. 1'' 
Madam Gabrltllc Dorziac, ~05

11, 
Plerre Magnier ve Gil Roland a•n 

ıer · dlger bir çok mcthur ırtl 5t . 1 ·ııerın 
mürekkep turnenin tcm'ı 

bışlanacakur. 
1 .,nı ilk temsil olarak 19 reırln · 

çarşamba akşımı Le Rosaire. ırı• 

iO teşrinisani perşembe akı• 
LE Proces de .\lary Dugan. 

~1·· 
ak~aıı> 1 · 

..,ıe-
21 teşrinisani cum• 

man Golibrl. Önilmtizdeki 
sinden itibaren lrı~ı bilet 
bati ıyaca kıır . 

P' ' 
,.1111

" 



-
Şeker hastalarına mOJde 
yerli mamulatı halls ve TAZE HASAN OLUTEN E E 25 Kuruş 

HASAN ECZA 
deı><t unda 

Avrupa'nın terkibi meçhul Gluten ekmekleri yerine gayet neHs ve bilhassa her gt.in ı:ue olarak istihzar edilen ve tazeliğini on gün muhafaza eden H~o Gl u tcıı ekmekleri biiyük raıtlıct ~örmdacdir. 
Bir kaç ~e :: bozulmadan dayanacak ve cevherini muharaz ı edecek Gluten ekmekleri ve gevrekleri kutu paketler içerisinde 50 kuru~tur. 1 optancılara tenzi!~t. 

• 

., 

Çok çay içen japonyah 
llnfrlenince Bromural alıt rahat eder, tatlı uyku 
ll)'UL Bo ilaç zararaız yegint müsekkındir. 

fLudwtgahafen a. Rh.,Almanya) Knoll A.-0. Kumpanya~ 
.. nın Bromural'a çeyrek asırdanberl halkın aradılfı 

ve heryerde 01uhta9 oldu~u bir llaçtıı:. 
to ve 20 komprlmelik tüpler lçerlslndedl11. 

Istanbul Baytar müdiriyetinden: 
İktıeat VekUeti namına saunı günü Defterdarlıkta komisyonu 

alınacak 85 ili yüz adet (Jeter mahsusu dairesinde aleni müna 
A kasa icra edileceğinden talip o-

Şerer) fabrikası mamuiatmdan Janlarm münakasa şeraitini an
borclUo aletleri L7 · teşrinisani/ lamak üzere müdüriyete müra-
930 tarihine müsadif perşembe 1 caatlan ilan olunur. 

laracabey Malmü~OrlülDn~en: 
.\det 

l! 

2 

.! 
6 
s 

2 

.ı 

1 
1 

6 
2 

10 

o 
80 -89 

E.cnası 

Demir ray 

.. " . .. 
Beheri ~ .. ,. 

• il 

Mülahazat 
metro tulünde ince 

" .. .. .. • kıılııı 

Vinç yatagt • il ,. .. kalın raydan yapılmış 

Vinç sehpası " 5 • 
Vagon Just marka 
Kazan Köhne 

Yatak 1,50 metroluk ve müdevver 
Kazan Miiıtatil şekilde ve bir kaç 

,. Şekilden müteşekkildir. 

Vinç Üç parçadan müteşekkildir. 
Vagon 

tekerlekli 
Yatak Masa şekllnde mura\ ba 40 .. .. • .. 20 
Ba , ı k demiri kıiçlık iskemle ş .k lınde 

Sahpa demiri vinçler için 
Ra y demiri beheri 3 metro tulunda kalın 

,, " "' 5 ,, • • 
Mu htelif şekilde demir 

• 

nt m kalınltğında 

.. " 

Karacabey medhalinde Ekmekçi mer'ası ve arapdere mevkile
r '· kısman su içinde ve ktsmen hariçte bulunan cins 'c mık

"' rl ırı yukarıda yazılt demir ve saire 1 0· ll-930 tarihi ı e nııısa

dif pazartesi günü satılmak üzre müzayedeye çtkarıldıg . nd n al
nıak isteyenlerin Karacabey \1almüdürlüğüne müraci!atları llAn 
olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,\ '\ K ,\!{ ,\ 
:1ıı ·:ıu.;:~:z ı ıA: 

:--ı ı \ "\H t 1. ->· t 

l., r : kJ.ıl c..:ct \c .. ı Vi L~ 
;:e:;~f~ ~;::·;~~~ l=m Maden suyu ~ö~rekleri lemizler cm~ 

AÇILIYOR HER LiSANI öGRETIR rübe dersi 1 ._ ____________________ 
5 
____________ m.~a•"•'" '•lir-'•-~-•-s.t •• e ... e.ıe_d_i_y_e_s_i_n_a_n_ı_a_r_• __ .J 

Muhim ilan Med ah u RU R·ı '-"-- lsıan'-ul 1 et.d!scsindeo: Belediye encümenisce tadil ediltn ucr<tl ham· 
Türk Anoaim Elektlrlk tarlı:etindea: U U 

1 
l"'V"'\ maUye w:liesinin yedinci sayfasındaki levazımı inşaive kı•mı btrveçhl zır 

Siltbrar ile KıırtıılQf arasında B U a 0 N 1t I Ş H A N E 'D E ilin olunur. 
yüksek tevettllrltt bir havai hat tem Y 

edilmiştir. Ba lıına her ne ıumle J A L E G A Z 1 N Ü S U N D A 
Merıldlıt bahriyeden 
karıyı veya arabayı 
Ye yohUI IDIVUnl· 

dan mavunıya 

Meralı:lbi bah 

ol uru olıi1ııı temu etmek ölümü in• 
ııc edeceıt mnhterem ahalinin cid
di __.an dikkatine arz olonur. 

Bloıenaleyh, balkın direlı:!ere tır· 

ıuamalr, tellere açurıma talrmılı: ve 
telledn merbut buluııdugu lineanlan 
( JzollıörlerJ ) lcırmalrtan sd::ınmı!I 

icap eder. 
Hatta yere dUşmttş bile olu, be 

hangi bir tde dokuamak dahi ölüm· 
lo nelicelcnen bir kazayı mucip olı· 

bileoeği.ııden yine teblikelldlr . 
Bogtinlerde hattı aurcti kafiyede 

cereyan verilec<ği ve tecrübeler ya· 
pılacığı cihetle şimdiden tellerde 
dıimt surette Ct!'ey&n me \ cut farz 
edllmelldir. 

Binaenaleyh bam baura u&ratacak 
ve cereyan ituıru ıektedar eyllyecek 
her hareketin hnkuku umumlyeyi 
ihl!I eden bir cürüm teşlcll edecıj!;I 

muhterem ahaliye ilin olunur. 
latadbul, 2 Tefrinisani 980 

ihtira ilanı 
• Toprak aleti tecziyesile müte· 

mczlç lllpaa • hakkında l.sılhaal 

olunan 8 T. Sanı 1928 tarih ve 

henüı beratı alınmamıf olan ihtiraı 

bo lrerre mevkii file lı:onmak üzre 
abere ek r ferağ veya i.!tlcar edile
ceğinden calip olanların Galata'da 
Çinili Rıhrım Hanında Robert For· 
rlye miirncıatlon nan olunur . 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~s Kommerçiyalm 
Italyana 

Sermayesi 700,000,000 
(lhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liral) 
Traveller3 (Say~ ı ' ı , ı 

çekleri) :;&tar 

lllt 16 dan 18 e kadar en zarif bikdyelerini anlatacaktır. 

DUhullye yoktur. Meşrubat fiatleri her günkü gibidir •. 
><><><><><><>O<>e:<X><•xx~~X')(:)iôı('.>C< 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 

Cinıl Eıyı 

Her •e'ff çuval eıya Elli kiloya kadar olan çuvallardan 
" ,, " ,. Yttz .. • ,, ,, 

Çimento, Alçı, M.rsllya kireci yerli kireci ve buna 

ıc. p 
2 
8 29 

riyeden civar 
dUkkln ve 

mağazalara 

K. p 
4 
7 

Pehu veledi Marko, Mara binti Paskal yar- aıUmuil aıalzem•i inşaly• çuvalı elli lclloyı lı::adar. 
• • •• •• • Çimento, Alçı, Marsllya kireci yerli kireci n buaa 

2 • 
vant ve Aram ve saıre Ahılya Huınuzyadi Aras- mümasn malzeme! lnşalye çıınli ylz ld!O}'I kadar. 4 • tidi zevcesi Eleni nalcı Nikoli Neoloğos Zoğraf Fıçı derununda alçı çimento ve buna mUmaall etyı 

., •• yüz kiloya kadar. 7 20 15 
Madam Goroya Mehmet Karakaş zade Ruştü Fıçı derununda alçı çimento ve bana milmull ef}'a 

Aleksandirus Rali İstifan Viktora ve Mari Bey yüz kilodan futa. ıo H 
, • • Yüz ldloJll kıdu sandık derununda qyı"Boyı gibi,, 7 20 15 

Hanımlar Ohannes St rgıs Taşçıyan Mihran Mı- çarap tıçıları ıeltiz ruz kiloya ı.:.<1ar. 2s 120 

şel kerimesi Mari Teodoş Yani İstifan Papa Yağ, M&%0t, Gaz, Benzin varilleri 15().200 ldloya kadar. 15 30 

D l L• y • Osp • b• • N•k 1. Yağ,Maaot, Gaz, Benzin varilleri 200-500 • • 251 20 45 
op os ımoncu anı asıya ınti ı o ı. Eı ı aJI hadidiya ton itibarile. 30 110 

Yeşilköyde mevakü muhtelifede on sekiz Kağıt denkleri 120-~ kiloya kadar. ı iO ıs 
• • • • • Eşrayı zücaciye s n : ık itibarile. 4 IO 

kıtadan ıbaret halı arsa.ların sahıplennın ma- B•lya hllindc qy yı nılıafıye .. saire yüz kiloya udu s 12 

haJfi İkametleri meçhul ve vergiye olan borç- Kereste metro mikabt itibarile. 90 80 
• • • • A Delıkll tuğla 1000 adedi. 3~ 100 

larının tahsılıne ımk . n bulunamıyan balada Adi • • .. 40 120 

esamileri yazılı zev.• t u mezkur borçlarını bir .Mmllya tuğlası .. • 50 ıso 

rf Ateş • ~ .. 50 150 
ay za ında Bakırköy Malmüdürlüğüne müra- ıusı1ya1ı:1remidi. • oo ı!ll 
caatla tediye etmedikleri takdirde tahsili em- Yerli " • " 40 ı20 
val kanununun 13 Üncü maddesi mucibince ~c·;,~111• çi~ı.ı : : : 1: 

bilmüzayede sablacağı ilan olunur. (imento ltllnk odedl ıs santimeıro k11ttıında 1 s 
" ., " 25.5 " " 2 7 20 

lstanbul idhalat güm
rüğü müdürlüğünden: 

Dökme 
O Çuval 

Sandık 

adet ı 

1 

ı 

Sandık 

Bag 
Bivezin ne 

IOO Çııvai 

14 Sandık 

K 
12 

235 

1 i'2 

'l 
580 

98 
çıkarsa 

4950 
1564 

G 
500 

00 

adet 

900 
adet 

kilo 

Eski bakır sahan 

Köııele döküntüleri 

Dolu tramofon plAk 
Kuru sığır derisi 
Hasır şapka taslağı 

Yün c:.anzaraıında sun'f ipek: 
Porselen telgra[ fincanı 

Bozuk çlmento 
Atlas mektep kitabı eski arap 
harilerile 

Ba!Adald eşya transit olarak aatıla.cıık 

Balada muharrer 9 kalem eşyanın f -11·930 ve 10· ı 1-930 ta· 

rihlerinde saat 14 te lstıınbul ltha!At g-ümriiıtü ~atış komisyonun
da bllmüzayede satılacağı illn olunur 

Millet mektepleri 
Halk için 

ve 

Maarif Vekaleti tarafından taL'ettirilen eserler 
Köy kıraati 

Şehir kıraati 

15 
15 

ı 1 o 

kuru~ 

,. 
.. .. 

• • .. so • • 4 ıs 
" •• 40 •• fi ll~ 
,. • " 50 10 30 

Demir ,, 100 adedi 250 750 
Mırsilya ,, , ,. 200 600 
M rmcr taş k.alınlıı;• J ·4 santim bilyiik veya kilçUlt adedi20 70 
Mermer taş masalık bir ad ~ 1 1 20 4 20 
Mermer moloz bir tonu 50 100 
YUz kilodan fazla olan ~uvallardan beher bir ldlodan tlll lı:Uoya kadar olH 
fulalılt için yUz kiloya verilen ilcredn nısfı Utve olunur . 

• • * 
Otobüs sahiplerinin nazarı dikkatine: 
lıt•nbul beledlyeiinden: 
ı- lscanbııl belediyesi bududu dabil!Ddt ifliyen otohllJ sahiplerinin 

aldıkhn ücrete mukabil yolculara bilet vermeleri mecburidir. 
2- Bu biletler seri ve aıra numaralannı havi olıcak ve bir takvim 

1e11esi Z11Tlında numorahr ıcbdll edilemiyecelı:lerdir. 
3- işbu biletler ıa:ılınadan evvel belediyeye alt so~uk damga ile dam· 

galattınlacakur. 

4 - Biletlerde 10 para Gazi Mu•tafa !{.,mal köprüaü masarifi inşalyesı 

karşılığı ve 30 para köprüla mururiyeaini vı nakliye ücretini gosterlr bir 
tablo balunacaktır. 

Tebllgıı tı vakıaya muhalif olarak hareket olunduğa takdirde Bıledıye 
kanununun 113 üncü maddesi hUltmUailn tatbik edilecel';i illn ohınur. 

* * • lstanbul b<ledlyesinden, Mubayaasına lüsum görülen 36 klloluk birinci 
hamur l S top ve 26 kiloluk l 5 top lı:I ceman 30 top kAgıt münakasaya 
konmuştur. Taliplerin ...-ınameyl görmek için her gün, müzayedeye girmek lçln 
ihale günü olan 27· 1 l ·930 Perşembe günü levazım müd" ·'üğüne mllracaatla". 

SEYRISEF AIN 
M<!rkez A:.nt.t; Galata köprü 

B~ında; Beyoğlu 2362 Şube 

acentesi; Slrkeci'de Mühürdar 
zade hanı altında. Telefon lst. 
2740 

SOÇETA IT.\L YANA 
Dl SERVlST MARl'I1\1l 

Liret, frank, İngili~ lira~ı 
\eya doları frank olarak 

satılan bu çekler sayesnde 
nereye ~iısenir. paranm ke
mali emr,iyetle taşır ve har 

zaman isterseniı dünyanın 
her tarafında, !)('fıirde, otel
lerde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en küçük te•liyat 

Istabul Limanı Sahil Sıhhiye çin nakit makamın.i:ı kJl1-
y1ıkıa istimal edebilirsiııiı. 

lmlA JUgati ( ciltli ) 
Sıhhat koruma bilgisi 

Çocuk bakımt öğütleri 
Dört azgın canavar 

Yiyecekler 

6 
ı 2,5 
lO 

7,5 
12,5 
80 

.. 
•• lzmir sür'at nostası 

(Gülcemal) vapuru 1 O teşrini 

sani pazartesi 1 4,30 da Gala 

ta rıhtımında:ı kalkarak Salt 
sabahı lzınir'e varır ve çar· 
samba 14,30 da lzmir'den kııl 

A 'TIFRll E 

vapuru 1 O lcj 

rinisani pazar

tesi ( Rurgaz , 
. Vama, Kösten

ce, Sulina, Ka

Merkezi Baştabipliğinden: Travellerj çekler ı hakikı 
sahibinden başka kinrnmiıı 

Çanakkale İstimbotu 27 /teş-ı gün Gala tada Kara Mustafa 
tinisani/1930 perşembe günü sa Paşa sokağında Sahil Sıhhiye kulna:uııayac.ağı bir şekildJ 
at 14 te aleni 'llÜn~ı, ,.. , · · Merkezi Levazım Memurluğu- leı tıp Ye ihta'l edilrn'~tiı. 
le tamir ettirileceğinden şart a münakasaya iştirak etmek 

111••------•••ısıl 
name ve tamir d l • '" ·· • • istiyenlerin saat 14 te komisyo 
botu görmek istiyenlerin her na müracaatlan ilan olunur. 

·- -

Tütün inhisarı umumi 
müdirliğinden: 

25,000 kilo kırmızı sellüloz gram sıkletinde olacaktır. Talip 
tağıdı. lerin teminat mektuplarile be-
Kapalı zarf usulile satın alı- raber 24/ 11/930 pazartesi günü 

nacak olan bu kağıtlar 63X95 Galatada Mübayaat Komisyo
tb'admda ve metro murabbaı 82 nuna mürac. ,!arı. 

• • • 
Tütün inhisarı umumi 

nıüdirliğinden: 
(2500) yarda yeşil ve (5,000) minat mektuplarile beraber (29 

Yarda beyaz yağJı kaneviçe ka- teşrinisani 930) cumartesi günü 
Palı zarf usulile bilmünakasa saat II de Galatada Mübayaat 
'lınacaktır. Talip olanların te- Komiıyonuna müracaatları. 

Beyoğlu orman 
resinden ilan: 

ida-

Müsadereli emvalden Beşik

taşta % 80 mete ve mütebakisi 
mahlut olmak üzre 204 çeki 
odun ile Kemerburgazda 22 çe

ki meşe ve mahlut ha tap 1 O 

teşriniaani 930 pezartesi günü 
saat on aluda ihale olunmalı: 

ıizre müzarededen satılıktıc. Ta
liplerin Beşiktaş orman idaresi

ne ve yevmi mezk(ırda Beyoğlu 
kaymakamlığında ihale komisyo· 
nuna m\iracaatları iltn olunur. 

.. 
lnsan bedeni • 
Saraylarda mecnunlar .. 
Kitaplar Cağaloğlunda Devlet 

matbaasında satış yerinde sahlır. 

DabiliJe vetalettn~en: 
30· l0-930 tarihinde kapalı zarf usullle ihalesi İcra kılınacağı 

il~n edilen 11500 adet delterln tap'ı için verilen fiyat gali gö
rülerek pazarltkla yaptırılması takarrür ettiğinden şeraiti sabık& 

dairesinde talip olaıılann teşrinisaniniıı on beşinci cumartesi günü 
saat 1 1 de Vekfilet mubayaat komiııyonuna mürııcaatlan ilAn 
Olunur. 

Evkaf orman müdür
lüğünden: 

lğneadada .,.aki vakıf Longoz çiftliği orm111.larından on seııe 

müddetle kat ve nakledilmek üzre senevi ( l 00,000) kantar meşe 
hatıbı arzu edildiği takdirde mer'i olan kaide dair~sinde beşte 

bir hesabile kömüre tahvil edilmek üzre pazarlık suretile lhııle 

edilecektir. Müzayedesi teşrinbanİnin on beşinci cumartesi günü 
saat on dörde kadar talip olanların lstanbul Evkaf müdtiriyetinde 
ormaıı n arazi idaresine müncaatlt.n, 

' k.arak per~cnıbe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazhant ruevcu•· 

tur. ..................... 
ALEMDAR ZADELER 

VAPVRLARI 

Millet np~r~ı 9 
teşrırusani 

PAZAR 
gün(l Akşa~ Ea&I 18 de 
S!rktcl nhtıınından hareketle 
(Zonguldak, tııebola, Ayancık 

am!un, Ordu, Giresun, Trabzon 
Rize,Mapavri \'e Hope)ye azimet 

ve Vakfıkebir, Görele ve Ünye

ye uğrayarak avdet edecektir. 

Muracaat mahıllr: lsun ıa. 
Meymenet hanı altındaki yazı· 

hane. Telefon lstanhııl ı 154 

las ve lbraile) ye gidecektir . 
KO:'l'STANTL'llOPOLt vapuru 

ıo teşrinisani pazartegi (Odesa, 
Novoro•isk, Batum, Trabzon ve 
Samsun) a gidecek.tir. 

SARDEG~A vapuru 11 teş
rini salı ( Sitmar Levant Eks· 
pres) olarak (Pire, apoli, .\tar

silya ve Cenova) ya gidecektir, 
Tıfslllt için Galatadn merkez 

nhtım hanında umumi ncante· 
sine müracaat. Te~ l'.eyoğlu 

771 • 772 ve ya Beyog-ıunda 

Perapalas altında Natta Nasyo· 
nal Türkiş turist acenaiyc 
Telefon Beyoğlu 8599 ve ya 

Tokatlıyan karşısında beynelmile 

yataklı vagun kumpanyıısıua 
Tel: Beyoğlu 2830 ve yahut 

lstanbulda Eminönünda 1zmir 
sokağında 8 Numarada acente 
vek.illne milracaat. 

Tel. lstanlıul 779 

İstanbul müddeiumu· 
miliğinden: 

' ' ııt ıı lstanbulda bulunan 
il ı Ceza Hakimi Bahattin 
Ik~ : . hemen vazifesi 
hakkctlerL 

basma 



• 

l 

·' 

" 
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GAZİ 
Milletin o büyük mürşidi diyor ki: 

1 Bllhaua aıri memleketlerde 
hluolunan clhant11mul bir lldııa
dt l-uhran vardır. Bu buhran 
tabiatlle bizim memleketimize de 
temaa etmit vo ağırlığını bisHt· 

tirmittir. 
Bu ııkınb karıı11nda emsal

ıiıı: tahribattan, dar ve kurak ae
nelerden aonra vatanımu:ın göı· 

terdiğl hayatiyetle tabammtıl; 

ancak Tıırk milletinin bllnyesin· 
deki kudret ve 8. M. Mecliıinin 

tedbirlerindeki iaabetle izah olu· 
na bilir. Senelerdenberi alınan ted· 
birlere önümtııı:deki aene daha 
genit mikyasta ihtiyaç vardır. 

Gayet taHrrufkarane bir idare 
tarzı re.mi ve hususi blıtlln mu· 
amelAbmıza bikim olmak lbım· 
dır. 

- 1-11-930 nutuklannden -

Bııynk Gazinin if8ret ettiği ta· 
aarruf yolunda muvaffak olmak 

için en kolay vasıta 
TASARRUF KUMBARA· 
LARI dır. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Tamirat münakasası 
lstan~ul Ziraat nıekte~i nıo~nriyettn~en: 

Bedeli keşfi (9085) Ura 111 kuruştan ibaret bulunan Halkalıda 
'<Mn l~tanbul ziraat mektebi binasının tamirau olbaptaki keşif ve 
ıarınameli mucibince 19 teşrlniaan.I 980 tarihine müsadif çarşam
oa günil aaat l 4 dı ihale edilmek üzre kapalı zarf usulile müna
kasaya vazedllmigtir. Taliıı:.'erin 'eralti anlamak için her gün Def
erdarlılı: binasında müessesa1ı ilı:nsadiyc mübıyut komisyonu kJ
ıabatlne ve münakasaya !otlrak için de yevmi ihalede komisyona 
müracaatları. 

- -

Manisa vilayetinden: 
ı 

Borlu-Demirci yolunun 6+ rinisani 930 cumartesi günü sa-
08 - 8+439 uncu kilometrola- at on bire kadar müddetle kapa 
arasında 18778 lira 44 kuru, lı zarf usulile münakasaya çıka°' 

:ul, ve 1877 lira 84 kuruş gay- nlımştır. Fazla tafıilAt alınak 
ı melhuz ki ceman 20656lira 28 iBtiyenlerin ViHlyet nafıa baş
uruı bedeli keşifli on adet be- mühcndialiğinc müracaatları i
Jnanne menfezler lnıaatı 8 Teı lAıı olunur. 

inkara Nafta Ba~nınhen~islilin~en: 
SOOO lira tahsisatt mukabilinde biri heyeti teftişiyeye mahsus 

teferrüıtlı, aluıı. heyeti fenniyeye mahsus teferrüatsız müstatll, 
60·73 adet te mahruti çadır kapalı zarf usulile münakasaya kon
mu,ıur. 

Beıı:i (empremebl) İngiliz mamulatından ve sair levazımı yerli 
olacaknr. Mlllt müdılaaca ihale olunan çadır evsafını haiz ve o 
feraiıe mutabık bulunacaknr. 

Talipler heyet tdt!.şiye çadırı için kataloglarını tetkik ederek 
encümeni dalınlye irae ve izah ederek kabul olunan şekil nümu
ne ittihaz edilecektir. Mahruti ve heyeti fenniye çadırları şanna

ıııenln aynı bulunacaktır. 

Yevmi ihale 16 T. sanl 930 pazar günil saat on beşte encü
meni daimi vilAyettedlr. Münakasaya iştirak edecekler ihale anın

dan evvel 400 liralık banka teminat mektuplarlle birlikte teklif 
varakalannın münakasa kanunu dairesinde encümeni daim! vilıl.
yet rlyaetine tevdi etmderl ve şartnameyi tetkik için Ankara ve 
lstınbul Nafıa başmühendisliğine miJracaatları llAn olunur. 

lstan~nl limanı sahil sı~lıiye ıııertezi 
~a~ta~ipli~in~en: 

Urla tlhaffuzbaneslnde teslim edilmek üzre aleni münakasa 
ıuretlle 6S ton çamlı maden kömürü alınacaknr. 
Münakasa günü 17 T.Sani 930 tarihine müsadlf pazartesi günü saat 
14 olarak ıesbit edllm.lş olduğundan talip olanların şartnameyi 
görmek üzere her gUn Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında kAin 
merkezimiıı: levazım ve mübayaa memurluğuna ve münakasaya 
iştirak etmek ü:ıere de yevmi mezkOrda mUbayaa kom.lsyonuna 
müracaatları ilAn olunur. 

Tütun inhisarı umurTii 
müdürlüğünden: 

5000 kilo köhne çul 
.Anborlarımızda birikmiş olan tahminen beo bin kilo köhne çul 

ılent miJzayede ile satılacakor. Taliplerin ( 17 teşrinisani 980 pa
zartesi günü y Lizde 7 ı 2 teminat akçeleri le beraber saat l 1 de 
Galatada mtıb:ıyaat komisyonuna mur"caatları 

'.u ·~~~,-y,:, . .,-~--------------------------------

Mevsimi 
EN" 

Mükemmel 
ve 

Başlıyor 

İŞLETİLMESİ EN 
KOLAY OLAN ~ ~ 
BİR FiLi:PS r~~-~i" 

RADYO 
CİHAZI ALINIZ 

Sl~lll ~ ıg.ır. 

R4DIO 

Yeni Posta pulları resim ınüsa~akası 
P. T. T. Umum müdürlüğünden: 
1 - Tabettirilecek posta pullarının resimleri için açılan müsabaka münasip bir eser alınamadı. 

tından milsabaka rkrar açılmıştır Müsabakaya yalnız memleket dahlllnde veya haricinde bulunan
TUrk san'atkArları iştirak edebilecektir. 

i - Reıılmler posta pulları üzerinde bulunman !Azım yazılarla beraber hakkettlrilebilecek şekil

de olacak, yani üzerlerinde Türkiye cümhuriyeti ve postı kelimeleri ile pulun kıymetini gösterecek 
rakım ve kuruş veya para kelimeleri bulunacıkur. 

8 - Pullarbıın biri Gazi hazretlerinin portresi etrafında bir ankadreman olacak, ikincisi harf 
lnkıUbımızı ve üçüncüsü memlekette ziraatı temsil edecektir. Pulların eb'adı - kenarlarındaki zımba 
yerleri (urulları) hariç olarak -boy 23 en 20 milimetre olıcaknr. Yapılacak resimlerin eb'adı pulla
rın eb'adından on milli büyükliliı:te ve siyah renkte olacak ve resimlerle beraber pul eb'adında 
birer fotogrrafları raptedllecektir. 

4 - Resimlerin hiç bir yerinde sahibinin isim ve adresi yazılmayarak yalınız sahibi tarafından 
intihap olunacak dört rakamdan milteşekkil bir işaret konulacaktır. Resim sahibinin isim ve adresi 
aynı rakkamları havi vr resimlerle berabec verilecek kapalı bir zarf içinde yazılı olacaktır. 

ll - M Usa bakanın son gün ti 20 birinci klnun 930 tarihidir. Resimler ve kapalı zarflar Ankara 
da poıta işleri müdürlüğune, lstanbul'da P. T. levazım mitdürlüğiine, diRer ycrlerdede P. T. baş 
müdür veya müdürlüklere verilecektir. 

6 - Resimler, ikisi maarif vekAletlnden birisi dahiliye vekMetlnden tayin edilecek üç zatten 
mürekkep bir heyetçe tetkik edilecektir. 

r - Resimlerden relsicümbur hazretleı:lnln portercsi etrafına yapılacak ankadrılman için beş yüz 
ve diğer ikisinden kabul edilecek birer eser için biner Ura mükAfat verilecektir. 

8 - intihap edilen resim sahibi mümeyyiz h~y,etçe lüzumunda gösterilecek değişikliği resim 
üzerinde yapmağa mecbur olacakur. 

9 - Buna dair daha ziyade malömat almak isteyenler tifahen veya yazı ile P. T. T. U. M. 
posta işleri müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

~." ......... _:~- . . .... ; 

TECRİT LEVHALARI 
inşaat aksamının tecridi mes'elesini pek ideal bir şekilde halletmiştir 

B~ffiK F~HMADlKi ÇELOTEKS tEVBltlHI 
( takriben 1,22 m geniş ve takriben 2,45 ten 4,~4 m kadar tulünde > 

Tavan, duvar, dam ve döşeme
leri hararet, burudet, rutubet 
(sızıntı) ve seda nufuzuna 

karşı mükemmelen tecrit eder 

~enelerce tecru~e e~ilıııi' olan ÇELOTEKS 
EVLER, TİCARETHANELER, FABR1KALAR inşaatında ve 

keza RESMİ BİNALAR da 

Muvaffakıyetle kullanılır 
arzu edilen her türlü malumat, kataloglar, teklifnameler ve 

fenni istişareler bir gt1na taahhüdü zamin olmamak üzere 
lstanbul'da Galata'da Yenişehirli sokağında 44 numarada 

A. MANGASSARiAN 
Müessesesi tarafından meccanen verilir 

i -; I• 

EYI BiR VAlJDE 
Evlft~ının ıihhatinl dQfQnen, her 

-hangı bir ı·ahataızlık sebebile zail 
dOşdüğiinii gören, bu mQnasebet· 
le kansıı. kalan, iştihaıız bulunan 
çocuklanna lıltif lezzetll ve mQ. 
keınnıel bir kuvvet ilılcı olan 

enoferrat os 
vermelidir · Htr enanede bulwıur. 

~~~~~---------~~-----------

Nafıa fen mektebi mübayaat komisyonundan: 
May ıs 93 l gayesine kadar lüzumu olan et, ekmek ve >cbı~ 

kapalı zarf usulik münakasaya konmuştur. 23 teşrin i,ani 930 p~· 
zar glinü saat 14 de ihale edileceğinden talipler teminat akçc 1c· 
rlni iktisat muhast bcciliğine tevdi ile makbuz ve ticaret ve~ i kala· 
rlle birlikte komisyona gelmeleri. 

Askeri fadrikalar U. 
müdürlüğünden: · 

10,000 küsür lira bedeli keşifli merkez fişenk Fabırikasıııa 
bir poligon binasr yapılacaktır. 

Yukarda yazılı inşaat kapalı zarf usulile 4-12-930 tarihinde 
saat 14 te ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi almalı 
için 20 kuruşluk pul ilsak etmek suretile İstanbulda Tophanede 
Askeri san' atlar mektebine, İzmirde Halkapınar Silah tamirat 
hanesine Ankarada satın alma komisyonuna müracaat eyle!JlC' 
leri ~ vakti muayyenden evvel zarflarını komisyona tevdi 
eylemeleri. 2998 -

ndesi, temizlemek ve ldtfin6n aon
radan verdiği nahof !ezdi nıabv et. 
tirmek için. GABA tabletleri .. 1ınız. 
Boğazın iltibabıni ve bundan ileri 
gelen bilecek vehim neticelerin 6n6· 
n6 alır, 

Bir Kuludı ıalırilım 400 labld vanllr 
Eczantlcrd• ve l!aa dtpolarinda 

1 • • " _,:- ~ •• • • • ! 
. . - ' . 

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

TIYllHE PlllNG~~~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

4 ÜNCÜ KEŞiDE 11 TEŞRlNt 
SANİ 1930 DADIR. 

Büyük ikramiye 
45.000 Liradır 

lıtınbul Dördünctı icra Memur
luğundan: 

Tevfik Beyin Komndn vd Ma· 
nolakl biraderler &immetlndekl ala
cağından dolayı mahcuz ve luruhtu 
mulca.rar Kamcrbatun mahallcılnin 
Kılyoncukulluğu cadde1lndc atik lllO 
cedlı 158 numar«h bir bap klgir 
hanenin nuıl blssHI 80 gtln mtıd· 
deılo lhılel cvvellye mU.Zıyedeıine 
konarak hl• lira bedelle talibi ub • 
deılndc olup ihale! bdyeal icra in· 
lınmak üzere ve yU.Zde hıt zamlı 

on bet gün müddıdd mllzayedıyı 
konm utıu"r. 

Meskdr hanıyı mermer merdi· 
nnlt demir kapıdan içeri glrlldlkıe 

mermer arıhk!lll ıofıyı girilir sola 
üzerinde bir oda vı bahçede bir 
mahal vardır ve kısmen cımeUnlı 

böltlılmtif olup biri bodrum lıetını 
TO dlıterl birinci lıeıı çıkmak üzere 
lkl camıUıılı kapı nrdır cameUnlı 
kapıdan zemin kaıına lnlldikte H· 

mini malta döteli bir aralık nzerln· 
de umlni malca dötoll alafranga 
ocaklı mırmır yalaklı musluklar vı 
caddeye aynca methali mevcuı bir 
muıbak ayrıcı zemini malca dötell 
mermer tekne çamaşırlık arılıkıa bir 
dolap ılafrınga bir abdHtbane ze
mini çimenıo dOşıll dolıplı bir oda 
olup hali hazırda ll:ömtırlUk olarak 
lıdmal edllmekıcdlr ve bu odadan da 
bahçeye bir methal vardır bahçeye 
merdivenle çıkılır bıbçede bir asma 
iki manolya bir erik bir a 9Vt bir 

cif 
erguvan lld ulkım iki küçük in -" 

·n"' •l•cı var&r zemin htmdın biti 
1 

lıeıa çıkıldıkıı lkl oda ikinci Jc•~~r 
ukl alafranga bir ıpdesıbıne a]ıl• 
dolap üçtınctı kaıta tıç odı bir. dul 
ranga bell be}az çini döşeh Jcıf' 
maballl dördüncü kaııa zemini d• 
mızı çini dötell bir dolaplı bir oeı· 
ve odadan taraçaya çıkılır bir 111 8' 

hal var&r taraça cıddeye naıır •n• 
mW kırmızı çini ve yeımlf \,ef ~ur· 
dm lrtlfaındı klrglr korkuluklu oJ 
Mczktlr Urglr hanede elektrik terk ş· 
T• kalorifer tuluıı vardır. Derun:f!I 
dı emvali meırukedtn nıshn• re ol 
olunan Hüseyin Cahlı ve borçJun ıaJ 
kf!çük kardeşi Sokrat elendi 1~şı 
eımektedlr. Mezkur hın• içi v• ı• 
yııtlı boyalı olup bodrum ve ••:,r· 
kaıındaki penprelerdı demlrkUdlf· 
maklık ve !çerden demir kepen 1111 blD 
Hududu ut ıarafı Mümin• il adli 
hanı TC bahçesi ıolıarıh . \.ı• 
efendi hane vt bahçeıl cephe~uııul· 
yoncukulluğu cıddeslle ınab bun· 
Mesahuı: 186 artın 6 parmak b•"' 
dan 184 arıın 18 parmağı ıııu• 
mütıbıklll bıhçedlr kıymeti 0ıuP 
bammlncsl ıama.nı 0661 Ur• ·ne· 

ıııın' calip olanlar kıymeti muha ~çe• 
aln yüzde 10 nispetinde pey 

1 ar•· 
ılnl alarak 341-8701 dosya nu~d•
ılle 24-11·930 tarihinde saaı ~ )eri 
l 6ya kadar lstınbul Dördüne ııı6· 
dairesine bizzat veya bilvekAl•11 .9· 
racaac eylemeleri llln olunur.4·, •• •"" 

··············••lll'•r>•c•••:tl. ~.-~··· ~ edd Mea'ul M\'.dür: ll\!nıaı. 


