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2 nc1 sah~· ; 
1- Tarihi tefıfk.:ımıt: A.bdül
hamlt 2- Harici ve son ~ı.,ı>ı!rler 1 

3 ilAcil 'aiıile•.ı, -
ı- h1. ı\1übadeıekômısyonu- ~ 

nun foallyetf ~ 
2- )unanlstan tütün zerlya·e1ıı. 

hnın tahdidini teklif etti '11111 

3- Dahllıye heyeti telllflyesl 
t:lkvlye edildi, 4- Türk
Yunan meseıesJ esaıa
tında uyuşuJdu 
.ı Uncu sahifede 

t'elek. Ronıan. Siyasi icmal 
5 inci salıif~de 
Sinema aıemt 

Bi~ebliğ 'A .. rının Anarşi ve fesat unsurları g karlı tepeleri kıtaatımızın eline geçti .. 
genç muhalefeti iflas tehlikesi- Fethı· B. bu sabah Bandır-n~ Uğrattılar. Eğer muhalefet, 
nunıayiş ve neşriyat yapanlar 
arasında eyi bir tasnif yapmıy.a 

1 
ı 

nıuvaffak olmuş ve hükümlerı- d 1 t b ge ı"yor 
ni sarih söylemiş olsaydı, su bu ma an s an u a 
kadar bulanmıyacaktı. 

Fakat hükumet, karşısında 
tenkit ve fikir hürriyetini kul
lananlara hürmet eden İsmet 
Paşa kısa bir tebliğ il~ muhale
feti sukuttan koruyabılecek en 

Tahsin B. Fethi B. i istikbal için hiç 
bir tezahür yapılmıyacağını söyledi 

Ağrı dağının tat- 1 

hiri devamediyor 1 ·- ' 4000 rakımlı karlı dağ 
lar kıtaabmızın 

eline geçti 

Boğazlar 
Komisyon bu ay 
faaliyete geçecek 

----
7 İtalyan tayyaresinin 
boğazlardan geçeceği 
komisyona bildirildi 

J 

Fethi B. dün akşam Balıkesire vasıl oldu 
İyi teqbiri tavsiye etmiştir. Za
bıta ve Adliye kanuna karşı ko
:Yanlara, kanunun cevaz verme
diği neşriyatta bulunanlara, 
devlet kuvvetini kırmak teşeb
büsünde bulunanlara karşı hiç- , 
bir ihmalde bu!unmıyacaktır. 

bi daima sükuneti ve zabıtaya 
itaatı tavsi)le etmişlerdir.,, 

Bursa teşkilatı 
Bursa teşkilatına memur edi

len Bursa meb'usu SenihB. dün 
şehrimize gelmiştir. Senih B. 
bu teşkilat hakkında bugün Fet 
hi Beye izahat verecek ve, bir 
kaç gün sonra tekrar Burraya 
avdet edecektir. Senih B. bize 
dedi ki: 

ANKARA, 11 (A.A) -
Ağrıdağ mn garp, cenup, ve 
şarkı tamamile eşkıyadan tat 
hir edilmiştir. Y ainız biiyük 
Ağrının şimali şarkisindeki 
karlık ve kayalıklara iltica ve 
ve istinat ederek nevmidane 
mukavemet etmek istiyen son 
eşkiya kütlesi her taraftan ku 
şatılmrştır. 10-9-930 günü bu 
eşkiyaya karşı yapılan taar
ruzlarımız da muvaffakıyetle 
neticelenerek eşk'ıya mevzii
nin kilidi mesabesinde bulu
nan dört bin rakımındaki kar 
lr dağlar da kıtaatımız n dine 
geçmiş ve eşkıya pek ağır za 
yıata uğratılmıştır. 

Yaz tatili yapmakta olan Bo 
ğazlar komisyonu bu ay nihaye 
tinde içtimaa davet edilerek fa
aliyete geçecektir. ..... 

' 
Bir memlekette tenkit ve fi

kir hürriyeti yokmuş gibi bir 
manzara olmak nekadar zararlı 
ise Devlet kuvvetleri anarşi ve 
ıes~t unsurlarının oyuncağı gibi 
gözükmek de o kadar zararlı
dır. 

Cümhuriyet prensiplerine 
baglı kalarak muhalefet etmek 
istiyenler, her hangi bir mı: 
halefeti Cümhuriyete karşı 
inhilal silahı olarak kullan
mak istiyenler arasında son de
rece keskin bir çizgi bulu;un~- Veni fırkadan istifagı sayıaları 
lıdır. Zabıta ve Adliye vazıfesı- üzerine bize bir mektup gönderen 
ni yaparken, memlekett~ d~rüst tjair Mehmet Emin B. 

- Bursa vilayetinde şimdiye 
kadar Mustafa Kemal Paşa ve 
Gemlik kazalannda teşkilat ya
pılmıştrr. Peyderpey diğer taraf 
!arda da yapılacaktır.,, M.Venizelos 

Bükreşte yapılacak olan bey
nelmilel tayyare müsabakas:na 
iştirak edecek 9 avcı ve bir bom 
bardıman tayyaresinden mürek 
kep İtalyan filosunun İstanbul
dan bugünlerde geı.;eceği komis 
yon riyasetine bildirilmistir. 

Komisyon katibi uı'1umisi Sa 
lih B. ortada komisyo:1un meş· 
gul olacağı hic bir.ihtiliif mev
cut bulunmadığını söylemiştir. 

Vergiler 
-----

nıuhalefetin devam ve ınkışafı- s. c. fırkası vilayet ocağı ida 
nı istiyenler hükumet kuvvetle- re hey'eti dün gene geç vakit 
rine tam yardımcı olma_Iı~rr.l":r. İsmail Hakkı Beyin riyaseti al 
M:emlekette nizam ve asayışın tında içtima etmiştir. Bu içtma 
bozulmasını istiyenler, ~a~ıta da kaza ve nahiye teşkilatı mev 

Beykozda teşkilat 

Aldığımız malumata nazaran 
Beykoz kazası teşkilatına Asaf 
B. narnında bir zat tayin edilmiş 
tir. 

Bakırköy kazası ocağı bugün 
açılacaktır. 

Hacı Mehmet 8. fırkaya 

Yunan hariciye nazı 
rile beraber geliyor 

Behemehal 20 T. evelde 

Maliye vekaletin
den yeni emir geldi --
Müesseselerin vergileri 
nasıl tahsil olunacak 

Ağrtdakl asileri k11Jıreden k11hr11,;ıan Jutatımızdan Ü( 
kıymetli intiba: 1-.. fl.l!r~klit esnasında fıırka harargl1hı 
lıarp kademe.~/ gur11g11ş!e. 2- Asiler iizerinde derhal 
tesirlerini qöstere11 lıaııa h11v11el/erlmizden bir filo 

istasyona11. 3- Harekl1ta iştirak ede11 kahraman 
zablllerlmizde11 bir gr11p .. girmemiş 11~ Adliyenin he'.. har~k.et~ı ee- zuu bahsolmuştur. 

bır,_tazy:k ve. zulum gıbı goste~- İzmirden gelen fırka katibi 
nıege ve vazıfe adamlarını tet •

0
• Nuri B dün sabah bir 

h. 1 km - çalışacak umumıüı . 
ış a tında bıra a~a • • aat kadar fırkaya ug" raınış ve lard B h .. k. t yapacaoı- s 

Ankaraya gelecek 

ır. u, u ume 
1 

. fakat sonra istirahat etmek üzere evi-
nı :Yapmaktan menetmez, . . . 
genç muhalefetin doğru görme- ne gıtmış~r. . . .. 

Sabık İskan müdürü Hacı 
Mehmet Beyin yenj fırkaya gir
diğine dair gazetelerde havadis 
intişar etmişti. Bu hususta ka
tibi umumi Nuri B.: 

- Hacı Mehmet B. fırkamı
za girmemiştir. Böyle bir şey
den ma!Umattar değilim, detniş 

Vergilerin sureti tahsili hak 
kında dün Maliye Vekiiletinden 
Defterdarlığa bazı talimat gel
miştir. 

1 Senei maliyenin hululünden 

tir. 
Keza Mehmet B. ele bizzat S. 

sine · · h keme etmesine Fırka lıden Fethı B. bugun ve ıyı mu a G.. ı B d 
eng ı 1 b·ı· saat 8,5 ta uze an mna va-

e o a ı ır. h . · 1 kt' F t 
İzmir nümayişleri sırasında purile şe nmıze ge ece ır. e 

hep' · · ··t ·f eden taşkın- hi Beye Haydar B. refakat et-.mızı mu eessı . , 
lıklar, muhalefet tarafı~d~n mekt~dır. .~rd~han me.b.us.u 
kuvv 1 kb"h edilmemıştrr. Tahsın B. dun bır muharnnmı-et c ta ı · · k' 
lwıtUıaıefet 1zmirde kendisini ze demıştır ı: 
S?kağa düşmekten korumalı ~- Tahsin B. in beyanatı 

C. fırkasına girdiğine dair neş- ı , 
riyatr sureti katiyede tekzip et
miştir. 

M· l'f'nize/os ııe M. 
.•· Sokağa düşen ve sokak s_ı- _ Yı;ırm (bugün) Fethi Be-
ah~a.n ile yürümeğe çalışan bır yi yalnız fırka erkaı:ıı i.stikbal e
lıtıka doğru yolu bulmuş ad- decektir. Her hangı bır surette 

edilemez. hiç bir tezahü.rat .. y~ptlmıyacak~ 
İzmirde nümayişlere önayak trr. Fethi Beyı, suku!1et ve samı 

!anların ne fikir, ne istihsal ~e miyetle karşrlay~cagr~ .... 
.. ccarlık ne iktısat muhalıf Fethi Bey İzmırdekı mutead
rkanm 'bahsettiği' buhranlar dit nutuklarında söyledikleri gi 

Şair Mehmet Emin B. 
Bir gazete şair Mehmet Emin 

Beyin fırkadan çekildiğini yaz
mıştı. 

Yaptığımız tahkikata göre 
fırka mahafilinde böyle bir şey 
varit değildir. Zaten Mehmet 

(Devamı ikinci sahifede) 

oğru bile olsa, bu buhranl~ra ----------------------
iç bir nisbetleri yoktur. Yuk
ek iktısadi ve siyasi işler kal
ırım üstünde konuşulmaz. 

Memlekette bir f~kir v~ ten 
· t hürriyetinin tanzım e~ılme
. , hükumet ve muhalefetın, her 
isinin de menfaatine uygun

Dahiliye müsteşarı dün 
Ankaraya gitti 

ur. Bu hürriyeti tanzim etmek 
e onu anarşi batağına düşmek 
n kurtarmak mümkün olmıya

Fırkalar kanun haricine çıkmamak 
şartile intihabatta serbesttir 

müdahale vukuu varit değildir .. 
ğı gibi bir kanaat yayılması, 
eınleketin zararına olur: Mı:

alefetin ilk vazifesi kendine ve 
aklaşanlara kanun, nizam ve 

ibat Devlet kuvvetlerine .. , . 
Ortnet ve Cümhuriyet prensıp 
rine tam bir bağlılık dersi ver 
ektir. 

Hilmi B. yarın vilayette tevhit teşkilabnın 
noksanlarının tetkikine başlıyacak 

Dahiliye müsteşarı Hilmi ve 

Mlhalokopulos 

Atina, 11 (Anek)- Son gün 
!erde Türkiyenin vaziyeti dahi
liyesi ve bir kabine tebeddülü 
vukuu ihtimali hakkında devam 
eden asılsız şayialar üzerine M. 
Venizelos ile hariciye nazırı M. 
Mihalakopulosun Ankaraya se
yahatlerinin akim kalması şayi
ası çıkmıştır. 

Bu şayianın aslı esası yok
tur. Dün hariciye nazır vekilile 
Cenevred.:: bulunan M. Venize
los ile M. Mihalakopulos · arasın 
da cereyan eden muhabere neti
cesinde Ankara seyahatinin ev
velce kararlaştınlm ş olduğu 

veçhile 20 Teşrinievvelde icra 
edileceği alakadar rnakamat ta
rafından tebliğ edilmiştir. 

Piyanko 

evvel iradı gayri safi üzerinden 
vergisi tahakkuk ettirilen mües 
seselerden bilahare müessese
nin bir kısmı vergi mevzuundan 
çıkarrlır, yani kısmen ticari va
ziyetten çıkarılırsa: bu gibi mü
esseselerden o tarihe kadar ver 
ği tam olarak alınacaktır. 

O tarihten sonra ise vergi 
miktarı yeniden tahakkuk etti-
rilecektir. 

Kazanç vergisi ile mükellef 
olanların maliY,eden aldıkları 

ruhsat ve ünvan teskerelerinel5 
kuruşluk pul yapıştırılacaktır. 

T. Rüştü Beyin 
seyahati 

Hariciye Vekilinin refake 
tinde kimler bulunacak? 

ANKARA, 11 (Telefonla)
Hariciye Vekili, Ey!Uliin 19 un 
da İstanbuldan Moskovaya gide 
cektir. Falih Rıfkı Bey, Haki
miyeti Milliye Başmuharriri sı 
fatile Hariciye Vekilimize refa
kat edecektir. 

. .......................................................................................... -.......... .. 

Maliye vekili Anka -
raya avdet etti 

Komisyon heyeti vekilenin nezdinde top· 
lanarak kambiyo vaziyetini tetkik etti 

Şükrü B. gayri mübadillere yapılacak tevziat 
işile dün de meşgul oldu 

Maliye vekili Saracoğlu Şükrü B. 
dün Perapalas otehndcki dairesinde 
Bankalar konsorsiyomuna dahil Ban 
ka direktörlerilc konsoraiyom icra 
komitesi reisi Nuru ilah Eııat Beyin 
ziyaret]erini kabul etmiştir. 

Vekil Beyin nezdinde konsorsiyom 
toplanmış ve kambiyo vaziyeti görü
şülmüştür. 

Neticede kambiyo işlerinin mucibi 
memnuniyet bir halde olduğu ve yeni 
tedbirler ittihazına lüzum olmadığı 
tcsbit edilmiştir . 

Vekil B. konsoniyoma iştirak e
den Bankalara bu memleket işinde 

gösterdikleri kıymetli alika ve faali
yetten dolayı beyanı teşekkür etmiş
tir. Şükrü B. bu içtimaı müteakıp 
diğer ziyaretçileri kabul etmiş ve bil
hassa gayri mübadillere yapılacak 
tevziat mesclcsilc meşgul olmuş, bu 
hususta gayri mübadiU~r cemiyeti re
isi Hüseyin Beyle bir defa daha gö
rüşmüştür. 

Şehrimizdeki müstacel mali işleri 
ikmal eden Vekil B. dün akııam Dol
mabahçe ııarayına ı:;idcrck Gazi Hz. 
ne arzı tazimat ve veda eyledikten 

sonra elrapreıle Ankaraya 
etmiştir. 

Şükrü Beyin yakında 

hareket 

şehrimize 

tekrar gelmesi muhtemeldir. 

Maarif Vekili 

Bern sefiri olan Maarif Vekili Ce· 
mal Hüonü B. buı:;ün Ankaraya hare
ket edecek ve bir kaç ıün sonra ma
halli memuriyetine gidecektir. 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. dün ırece Sakarya ınotö. 

rile Boğaziçinde bir ırezinti yapbktan 
&onra Saraylarına avdet etmiılerdir. 

Biz karşımızda his v~ m~.n
at ayrılığına dayanan hır duş
a.n safı değil, aramızda ancak 
.~ır başkalığı olan bir dost safı 
rüyoruz. Memlekette biribiri
boğazlama manzarası yara
nıasının hiç kimsenin lerune 
mıyacağını bizim kadar mu
. li~lerimizin de bildiklerine e
ını~ .. Muhalefetin hükumetin, 
psının bayrağında bir tek şi

1 t bul belediyesi memurin müdürü san . 
Samih B. !er dün Ankaradan şehrı-
mize gelmişlerdir. Haydarpaşada V~
Ji muavini Fazlı, Dahiliye vckiletı 
mahalli işler müdürü Nazif ve bele
diye muavini Hamit B. !er t~rafmd.an, 
karşılanan Hilmi B. Tokat~yan~ '°'" 
miş ve bir muharririmize a. deki be
yanatta bulunmuştur: .. 

Yeni belediye kanununa tevfikan 
yapılan teşkilatın sureti tatbiki ve 
neticelerini tamamen tesbit için mem 
Jeketimizin her mıntakasında müfet
tişler tarafından tetkikata başlanmış
tır. Bittabi bunun neticesini anlamak 
bir zaman meselesidir. 

Eğer tevhit hasebile şikayetler var 
sa fÜphesizdir ki ehemmiyetli suret
te nazan itibara alınacak, icabına 

bakılacak ve her halde işlerin bozul-

----··- -
Dün çekilen 
numaralar 

Büyük ikramiye 
bugüne kaldı 

Rus hey'etlerinin ve Kar:ıha 
n:n Ankarayı ziyaretlerinde de 
fırka ı;azeteleri ba~n1'J!ıarrirleri 
hazır bulunmuşlardı. Bundan 
başka vekilin refakatinde Hari
ciye müdiri umumilerinden Nu 
ri, Kalemi mahsus mü<lürü Ke 
mal Aziz Beyler bulunacaktır. 

Tevfik Rüştü Bey, ailesile bir
likte seyahat edecektir. 

Vekil B. cemiyetin bu husu•taki 
formüJünün tetkik etmiş ve Yunanh
ların verdikleri 62,000 İstcrlin ta~mi 
natın alikadarJara sür'atle tevzii için 
şimdiki tevziat komisyonu teşkilatın 
dan istifade edilmcsiteklifinimuvafık 

görüldüğündan yakında tevziata baş 
la.nacağı söylenmektedir. 

Nafia vekili 
Ankara da 

ANKARA 11 A. A. - Bir 
müddetten beri vilayetlerimiz
de nafia işlerini tetkik etmekte 
olan Nafia Vekili Recep Bey 
bugün öğleden evvel şehrimize' 
dönmüşlerdir. 

yazıhdır · "Cümh . 
b .. f' · utıyet ve o-

l" u un kanun ve -kuvvetle-
. FALiH RIFKI 

Mektep/iier 
mii~abakası -·-· 

7ı) İııci halta bitti 
70 inci hafta bitmiştir • 

l•azeteınlzde çıkan haberler. 
en en m!llıimınlnl se~lp CLl· 

artesı akşınına kadar mil· 
abııka menıurlıığunn gönde· 
ın;1, Neticeler pazar gUnU 
•~tedilecektir. 

- İstanbula bir kaç gun kalmak 
üzre geldim. . 

Cumartesi günü vilayete gıderek 

ti Vilayetin tevhidi dolayı-Emane e . 
. ı1 eni teşkililtm tatbıkatını sile yap an Y • 

d - . Memleketın her ta-
tetınk e ecegım. . . 
rafında yeni belediye kanun.~:;~ır::; 
batı tatbik olunmuş ve teşki 
olunmuştur · 

1 1 Bunun faideleri zamanla an aşı a-
caktrr. .. 

Maamafih tatbikat esnasında ~:: 
rülecek mahzur ve noksanlar ve şı a 

. .b alınarak ileride yetler nazarı ıtı ara 
ıazım gelen tedbirler ittihaz olunacak 
ve balkın müşkül vaziyette kalması
na meydan vcrHmiyecektir. 

Her halde tevhit teıkilatının kaldı
rılması mevzuu babı d~ğildir. 

masına ve geciktirilmesine 
vcrilmiyeccktir . 

meydan 

Yakında yapılacak olan belediye 
intihabatında bittabi hükumet tama-

. - ·-

Seyahatin Odesa ve Mosk<>
vadan sonra Leningrat'a kadar 
uzaması ve Batum yolile avdet 

Tayyare pyangosunun doku
zuncu tertip ikinci keşidesi dün 
Darülfünun konferans salonun
da mutat merasimle çekihneğe 

men bitaraf vaziyette olup uhtesine edilmesi muhtemeldir. 
başlamış ve bu keşidenin ikraterett üp eden murakaba vazifesini la-

yık olduğu ehemmiyetle ifa edecek miye kazanacak olan numarala- d' 
ve yolsuzluğa meydan vermiyecek- rında nısfı çekilmiştir. Keşide- Maliye müsteşan ne ıyor 
tir. Bu bapta vakı olacak şikiyetler ye bu sabah da devam olunacak ANKARA, 1' (Telefonla)
derhal tabkik ve takip olunacaktır. tır. En büyük ikramiye olan 35 Maliye müsteşarı Ali Riza Bey 

Fırkalar, intihabatta kanun ahkii- bin lira dün çıkmamıştır. Dün geldi. Dedi ki: 
mı haricine çıkmamak şartile tamami- İ 

. çıkan en büyük ikramiye on bin stanbulda vekalete ait isler-le serbesttırler. . 
Hiç bir müdahale mevzuu behs 0 _ !ıra olup 51228 numaraya çık-

ı az ını'ltır. İkramıye kazanan bütün am . 
Valiler arasında ttbeddülit yok- numaralar altıncı sahifemizde-

"a1r." dir. 

le meşgul oldum. Kambiyo vazi 
yeti iyidir. İzmircle tütün, üzüm 
zeytinyağı fiatleri iyi ve satış-

lar ı..:ırarl'tl dr"::ım edivor. 

............. __ ............................................................ " ............... -....... . 

Ill.'pin adalııruui<ın bir refika sile det•! I alem 
1t>gah1Jtlne çılıan Mis.s Mibael otonıobl!iııde 

- Yazısı UçUncU sahifede · 
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Sulta 
Tahsin Paşanı11 

o: 33 

HCJ.lıratı •• 

(Tercüme ve iktibas 
hakkı mahfuzdur.) 

Nişan ve rütbe nasıl 
tevzi edilirdi?. 

H·ünkardan para, nişan, rütbe ko
parmak istiyenler neler yapardı? 

1 

:\llLLIYET 12 1 ) 1 \ 1 " : ( 

11 inci içtima Fethi B. bugün geliyor 
--+•-· - ----'+il:>-< ___ _ 

Büyük meclis (Başı 1 inci sayfada) ııür. münakaşa ederler. Ağa oğ-
Emin Bey bize gönderdiği mek- lu iki gündenberi buradadır. Ta 

toplandı tupta bu şayiayı tekzip etmistir. ti! günleri Meclise uğramak, se 
CENEVRE, 10 A.A. - Ak- Fırkanın nakli 1 nelerdenberi adeti olan Ahmet ismet Pş. candan Karşılandı 

Başvekile, Ankarada binlerce kişilik 
halk kütlesi tezahürat yaptı 

vam cemiyeti büyük meclisinin Fırka <.,yasının bir kısmı dün Beyi dün saat üçe kadar göremi 
11 inci içtima devresi başlamış- Nazlı handan Taksimdeki Kal- yen arkadaşlan merak etmişler. 
tır. İlk celseye riyaset eden M. mis apartrmanrna taşının ştır. Rize meb'usu Ali Bey, a:ka_d~ş 
Zumesta, mevcut müşkülata 1 Bugün _n_akil hitam . b,ular~k larrnın bu ı:ıerak~ı- tatmın_ ıçın 
rağmen Akvam Cemiyetine kar/yanndan ıtıbaren Kalmış te bıl- Ahmet Beyın Keçıurendekı evı 
ş: gösterilen ve gittikçe artmak fiil faaliyete baslanacaktır. Şin~ ne telefon etmiş: ANKARA, 11 (Telefonla)-1 kes bağırıyordu: . 
ta bulunan itimadın tesirile ge-)di Kalmi~te yalnız fırka umumı - Ahmet Bey, yahu .. nere- İsmet Paşanın gelişi halkın Bü - İsmet Paşa, seni tıeklı 
çen sene zarfında vücude geti-1 merkezi meşgul olacaktır. İs- lerdesin? Geliyorsun da. yük reise nasıl candan bağlı ol- duk ! 
rilmiş olan eserler hakkındaizal tanbul vilayet ocağ'. merkezi Ahmet Bey cevap veriyor: duğunu göstermesine iyi bir ve- Bir ihtiyar bağırıyor: 
hat vermistir. M. Zumesta, bil- Nazlı handa kalacaktır. Teşrini - Benim de sizi göreceğim sile oldu. Başvekilimizin 4,5 ta - Senin yolundan şaşrna 
hassa sulha ait teşkilat ve iktı- sani başında umumi merkez An geldi. ş:mdi gelirim. Meb'usla- şehrimize geleceğini duyan Başvekil şapkasile binlerce~ 
sat meseleleri gibi iki mühim\ karaya naklolununca vilayet o- rın neler konuştuğunu siz de halk, 4 ten itibaren istasiyona kun vatandaşı selamlıyor. ~ 
işin meclisin dikkatini celbe şa- 1 cağı da Kalmişe taşınacak ve tahminde güçlük çekmezsiniz. koşuyordu. Hakimiyeti Milliye nn bu tezahürüne sevimlı S 

yan olduğunu söylemş, Kellog daimi merkezi orası olacaktır. Yarım saat duyulmadan ge- meydanında otobüslere binmek sile mukabele ediyordu. 
muahedesile Akvam Cemiyeti Fırka istihbarat ka:emi çer. Ağa oğlu Ahmet Bey de için gösterilen tehalük, Meclis Tren durdu. Başvekil, a,d 
misakının telifi ve iktısadi faa- Taksimdeki fırka merkezinde kapıdan görünür. caddesinde bir ucu fırka binası m yere atınca artık milletııı 
liyetin tedrici ~ir surette müş- yarından itibaren bir de istihba Ah~et Bey, neşe~i, k_a~kaha- önünde ve diğer ucu istasiyon- muştu. Uzaktakiler, onıı gc, 
tereken tanzımı .. noktalarında 

1 
rat bürosu faaliyete baş! yacak lı, İzmı'. m_uvaffakıyetının ( !) da bulunan binlerce insan:n ora mek, yakındakiler elini sı .. 

anlaşma husulunun bu yolda tır. Büro şefliğine bir genç tayin gururu ıle gırer. ya akışı görülecek şeydi. hatta sarılıp öpmek için bir!Jil: 
mühi~- t_e:a,kki adı~l'.1rı teşkil 1 edilmiştir. . Rasih Efendinin sesi yükse- Sanki Ankara, bir millet bay- rini itiyorlardı. Müşir Fevt!, 
edecegını ılave etmıştı'.. M. Zu- Öğrendiğimize göre fırka ga lır: 1 ramı gününü yaşıyordu. İs tas- şa, vekil arkadaşları ve nıeb 
mesta, daha 1926 senesınde Pa- zetesi Ebüzziya matbaasında ba - Ey Ahmet Bey. - A?lat ba 1 yonun içi ve dışı insanla dolmuş !ar, daha Başvekilin yanına 
namada toplanan kongrede M. sılacaktır. kalım Ahmet Bey .. Eskı ar <:ı- 1 tu. Riyaseticümhur, kalemi mah !aşamamışlardı. { 
Bolivanın bugünkü Akvam Ce- Taninden sarfı nazar edilmiş daşlarına bu hücumunun, bunca~ sus dairesi önünden Ankara - İsmet Paşaya dar bir yol. 
mi yeti gibi bir teşekkül vücude tir. Gazete idarehanesi olmak ü ithamlarının sebebi nedir? Ne ' Sıvas müfettişliği önüne kadar )ar. Paşa yürürken yine bag 
l!etirilmesini tavsiye etm~~ oldu! zere Ebüzziya matbaası civarın fenalığım·zı gördünüz? ·olan saha hınca hınçtı. yorlardı: 
gunu hatırlatmış ve sulhun ve ı da bir bina aranmaktadır. Bu şakadan suale karşı Ah-; Herkes neşe ile sevinçle, mil- - Çiftci babası. İsmet P~ 
hakkın menfaati~ ~a<lim o~anı Fethi B. Balı kesirde rı:-et _Be_y, şaka perdesi altnıda Jet için yaptıklarına inanarak ça Seninleyiz! 
Akvaı:ı Cemıye~ı. muesse~esıne . ~ • _ cıddı bır ceva~a başlar: . Iışmağa gelen Başvekile bir Orta yaşlı birisi: ( 
Amerıkalıların ıtımat goste_r- 1 . ~a~ıkesır, 11 (Hu.,usı muha - İzmire gıderken pek eııdı-1 an evvel kavuşmak için sa- - Senin maiyetinde harf' t 
mekte olduklarını beyan etmış-,~ırırr:ızden) - .. Se:best ~ırfanın şeli imişler. Hiç muvaffal:ıyet, bırsızlanıyordu. s e doğru bir tik ayrılmayız. 
tir. lıderı, akşam uzen geldı. stas- ummuyorlarmışlar. Fakat oraya tren gözüktü. Bu trende İsmet İhtiyar bir kadın: l 

CENEVRE, 10 A.A. - M. yonda Jc:ır.şı~~anl_~r yoktu: Bu- çıkınca 50 - 60 bin kişiyi Kor- Paşa yoktu. Fakat bu, onun e- - Allah ömrünü uzun~ 
Sultan Hamidn devri ealtana-ımamış, hiç biri bunsuz yaşıya ıra şubesının uç gunde_nben gay 1 donda ... Ve Yann gazetesin-· seri idi. yavrucuğum! 

tına ait neşriv_at, ekserıyeti iti-,mamcctrr. Bu şebeke içinde na- ret sarfederek topladıgı hoca ve den İzmire ait bir yaprak oku- S - B'r gen havkırıyor· ,_ "' ı k d 2 3 ·· k" Haydarpaşa - ıvas trenı 1 Ç • • • afi 
barile, o devrin hakayıkıni bil- muslular namussuzlar, iyiler kö ~ ame e ta mm an - yuz 1 mağa başlayınca, Rasih Bey - . V nl .. - d k' _ Biz Gaziye ve sana ııt 

miyen ve bütün malfunatı kıy- tüler, samimıler riyakarlar, hu- ~i- ~~ıab:~~::f~n~i;l~~~~~~ı~i~~: coşmu~~hu .. Ag"a og"lu burada ~~~;;1~~~-değ!~ g~~~:,z;~: ~!~ yoruz. Başkas:na asla! 
metsiz dedikodulara istinat e- lasa her çeşit insanlar vardır. , k~ binasına yürüdü. Yarın, öğle alkı_şıama_ k _içi_n içlerinden g_elen İsmet Paşa, i~tas~yondıııt iti 
elen kimseler tarafından yazıl- Bunlar bir iradeslle devlet ha den sonra bir nutuk verecektir. da m; propaganda? derın bır hıssı zor zaptedıyor- karken dışardakı bın\erre 

1 ınış eserlerdir. Bu eserler okun- zinesinin kapılan açılan, bir Gazi ile bu fırkayı teşkil et-
1 

d kın alkışları ve haykırıŞ 
dug·u zaman insana öyle gelir ki emn· ı"le ı"nsanlan en yüksek .il' Fethi Beye karşı burada yapı tik? diye propaganda yaptıkları ar ı. . . -- 1 bT k nıı re r lan tezahlirlerin hakiki manası- İstasyonun ı~ı o kadar kala- yuz erce otomo 1 ın or. 
Abdülhamit devrinin bütün sey mertebelere çıkaran, bir sözü i- .\::::;~ ~- / B 

1 
k---' . . . nl ko nız yetişmedi mi? balıklaşmıstı ki kapının dış'n- Ieri etrafa büyük bir tehe ry t 

yiau Padişaha aittir. Vakıa Su! le göğüsleri sırmaya ve nişana "-.____,. nr a ı =ın ıyı tanıya ar - Rize meb'usu Ali Bey - Ah . . . · '. . . · · d 
tan Hamit çok müstebit bir Pa- garkeden bir hükümdardan el- '-- mlay1.§ca01aannl~~~~~~egur:_!~:ad:ıc~;: met Bey, sayı bilmiyor<ıun gali ~:-ı;1::~;n::1~:~~or~~~lı halk vt~~ ;~şa ~at~da ıakrınıtl 
di~ah idi; hayat ve saltanat o- bette istifade yolunu arıyacak- . . • ba? Diye kahkahayı yükselt- M k t t p tr candan tezahurlenne ar 
nun için bir gaye idi; bu gayeyi lardrr. r nnca yem fırkaya miızaheretle miş: . -~ -~sdta_n Tsmelan af anı~ e- yecanı dudaklarında zapt' 1 

hl.k d'" .. •. . t l bunca şerefli inkılanları yapan o" d b 1 b" ·1- t m gorun u. op an ar aşve ı ·111 
te ı eye uşurecegım zannet Bunları reddetmek Sultan Halk f~rkasını zaiflatacaklannı te en aş rn ır ses ı ave e - kili vagonun penceresinden gö- Onları tekrar_ tekrar se a 
ği her hadiseye karşı son dere- Hamidin işine gelmezdi. Jurnal ,· . . miş: .. .. " ş var ol diye ve hareket ettı. 

.. kk b ı h zannetmekte ve bu hısle, yem Ah B · · f · · b'l" rur gormez, ya a " .. b··l· . alk ce muteya ız u unur ve er cılığa cevaz ve revaç vermek su - met ey ıyı arısı ı ır- B k p otomo ını ::.1 
' .. d b 1 hl k l fırka faaliyetini körüklemek is- d haykırmağa başladılar. u yu aşanın . ' .. h"W 
:.coşe e u gaye a ey ne_ ~~~ - retile memleket içinde kuvvetli temektedirler. eR .. a.sı"h Be ı'laAve ettı· ·. s_ek te_zahür, yiirü_y~n trenle bir- ~~r ol seslen __ ve o~u gor

1
e
1
, 'ı• 

muş pusular tasavvur ettığı ıçın bir şebekei istihbarat tesis et- BALIKESİR 11 (Milliyet)- t h" y
1 

.. 
1 

d' bö 
1 

lıkte ıstasyonun ıçınde ve dışın ıçın koşan yuzler"e ha · ıı 
~er ~e pahasına . olursa .ols~ tiği gibi herkesin talep ve ni- Fethi Bey b~gım·· İzmirden d" -d- n ısar hartışoly e ır, > YB~ daki binlerce halkı sardı. Her- etti. 
selamet ve emnıyet tedbırlen- yazını is'af etmek suretile de ka . . . ır ıyorsun, a r ar mısın. ır ___ ::;_::::.:.::..::::.::;;..::.;;;;,..:.:.;,~--------

ne,, mürac_a~t ederdi. Ancak şu- iplerin minnet ve merbutiyeti- ~alıke.sı.re. geldi. İsta~y?n d_ahi: gün fırka grupu içtimamda bu k l 
rasını da ıtıraf etmek Hlzımdır ni ~min ettiğine kanidi. Hiç lındekı ıstı_k?al ~ey etı_ yırmı inhisarların hatta ecnebi şirket- Bursanın urtu uşu 
ki Abdülmecit'in "kuruntulu oğ kendi devrinin psikolojisini iyi M. Zumesta beş otuz kı~ıden ıbarettı. !ere verilmesini müdafaa etmiş-
lum,, dediği Abdlilhamit Efen- biliyordu. Filhakika para, rüt- Briand ile M. Von Curtius, uzun Bunlar,Serbest fır~ hey'~i id~ tiniz? Unuttunuz mu, eğer unut • ,.. 
diden o tanıdığımız Sultan Ha- be ve nişan ile kendi işine la- müddet görüşmüşlerdir. re ~za~ında~ Dervı_ş İbrahim Su tunuzsa zabıtlar meydandadır. Kürtuluş bayramı samımı 
:nidi Çtka~ak sebepl~r yalnız o- zım olanları bendetmeğe mu- İ tima kalabalık rurı bıraderı De~vış Hasan ve Ahmet Bey, bu hatayı hoş karşı ,. • • 
nun vehmı, k~r~akl~~ı, ~ayat ve vaffak olmuştu. Binaenaleyh CEN~VRE 11 A. A. - Cemi eti Hafız ~JJ?urrahım Mustafa ça- lamamış. Cevap olarak ta ne de huratla teS ıt edıldı 
saltanat sevgısı degıldır. Mem- bu hadiseyi yalnız bir cepheden . d'. k d r ~ vuş Mumın zade Hacı Ahmet, miş bilir misiniz? 
leketin en hücra köşesinden sa- deg"il iki cepheden tetkik et- Ak~am'." §ım ıye a ar maoru ~-an laz Hacı Mustafa,Gürcü Tevfik, - Ahmet Bey inhisarlarm Bursa 11 (Mii/iyet) - Bur- nı arabalarilc cephane sa~.' 

, faalıyetı hakkında cereyan eden muza s·· ı· Al' o Ş'"k .. ' ' -- k k 1 ur rayın en kuytu noktalarına ka- mek daha hakş.inasane bir ha- k k ki h bul urmene ı 1 sınan, u ru ve mevcudiyeti aleyhinde değildir. sa kurtuluşunun yıl dönümü o- rını taşıyan tur· oy us 
dar her tarafa girmiş bir sefale- reket olur Heniiz doğmuş c:r- keratta pte -ço ms~ azır · un- Keçeci Hafız Mehmet Efendiler Yalnız bunlann kötü idare edil lan 11 eylfil şimdiye kadar gö- miz ruhlu kadınlaPda a}'l1 
. hl'k" d k" b ·ı · · muştur. çtımaa M. Tıtulesco rıyaset 1 k b taallukat! rında 

1 

h . ö vaclll tı a a ıye var ı ı u nı ıayet kek çocuğuna daha beşikte i- . - C . -Ak 'lk e a ra a ve a n mesi aleyhindedir. . • rülmemiş coşkun ve çok heye- rette eyecan v~ g z , 
bir sel halini alarak Padişahı ö- ken çavuşluk rütbesi istiyen etme_kt,e ıdı. emıyetı ~aının ı _ tc· ibaretti. İstasyon haricinde sai- Ahmet Bey, meb'us arkadaş-' canl tez.;huratla tesit edildi. rasında yaşa sarlalar;k al\.. 
mine katıp götürmüştü. Tarih falan nazır bu rütbeyi veren şekkuluka~arınd.ia Bhazır k'uıl_ uMnmBu~ o- kai merakla toplanan çoluk ço- lan tarafmdan bir masa basında D'" ı ı· den hala's oldug" u- mıştır. Müteab.iben nutıı 

. . b"" .. lan sabı ,.aııa a aşve ı ı . or- k - d"" -- k' · · t -- · uşman em b 1 d h"k' . ,. J:ı 
cger hır mahkem~ ıse hu~ndşe- Sultan Hamitten daha az mı den siındiye kadar elde edilen muvaf cu _uç dort ~u~ ·~:y~b. ~av~z 1 sigaya ç~kildiğinden memnun muz bugünün sevincini izhar baş! adı;ı ı ~ ~r1Beı •r . ' 
lıadetler onun muvace esın e: kabahatlidir? · · _ . etmıyor u. ır a atı ı ervış kalmamıs demiş ki: . . h lk .. ··n evvelin- e e ıye reı·• ursam•-" 
ifade edilmek !iizımdır; S.ıltan · (Bitmedi) fakıyetl~rden bahset~ıştır. Bu~da~ İbrahim Süruri ve biraderi Der- _ Bö 'ie iddetli hücum olur 1 ıçın Bursa a ı uç gu ncvver hanımlarından ~ 
Hamit devrinin tarihini yaza- sonra sozalaıı M. B~ıand, Cemıyetı 

1 
viş Ef. !er şapkalarını sallıya- mu~ y ş den hazırlanmışlardı. H~r ta:.af hanımla, fırka ml!teml'd1 

cak müerrihler için bu şehadet- H" d" Akvama k~rşı ke?dı~ı~de mevcut 0
• 1 rak "yaşasın diye bağırın çocuk C 1 r _ Elbete Ahmet bayr~k ve ~efne d~~l~'.ı ıl_e sus- Jiisi B. tarafındın r 1raret 

ler son derece kıymetli olmak ID ISİan la~ fevkalade ~en.n ıtımattan bahset , \ar!,, diyerek Fethi Beyin önün Be ev3lz~n bö le uluorta sözle lenmış bellı başlı buyuk cadd~- tuklar söylenilmı~ ve alı 
lazım gelır. Ben 0 devrin en mış ve bu cemıyetın_m'.llet~er naz_arın de mütemadiyen sağa ve sola . Y-: · • ,y kalaca"ına mı !er zafer takları ve halılarla sus mıştır. Bundan sonra , J 
vüksek taras5Ut mevkilerinden M"llA ·ı k f 'da ~arbe ~arşı ~n-buyuk hır mama 01 halkı tahrik ediyorlardı. Fethi ~ıu~ı?" ~e;iJız B'" 1 g anne- lenmişti. Büyük küçük kadın er önünde fırka kaz:ı m.ıt 
'ıirinde ve bütün devlet işleri- l ICl er on eransa dugunu soylemıştır. Beyin de bu vaziyetten sıkıldığı d~nı~ınız. ook ... 

1
°v e z . kek, erkenden caddeleri doldur Nureddin Beyin hit3b sı 

ı K b l d·ı "k d B k k f'l . ıyoı sanız ço yanı ıyorsunuz . h" • p c·· I n;n Padiı;aha ~ittiği :ıroiun orta- ge mi yor a u e ı en vesı a . anlaşılıyor u. u_ çocu • a ı esı Meclisin gazinosunda bu mü- muş c~var köy ve na ıye _ m~r- Hz. lsmet ş. ve ı.. ... 1: 
smd:ı buluı:dugum _cıhetle ba~ _ PARİS, 11 A.A. - Tan gazetesı ne karışan Fe~h~ Bey ~az Hacı bahase cereyan ederken Meclis k~zlerınde_n gelen ~alkın ıştıra- Halk fırkası yaşasııı nı<' 
notlarımı laa!ettay_ın ve sıra go LONDRA, 10 A. A. - Hın- yazıyor: Cenevre içtimaında kabul Mustafa Efendının magazasına .... d B k"l 1 met Paşayı kıle burası adeta bır mahşere alkışlanmıştır. Halkımız 

1 · d' 1 · · k'k k k d ·· ··d·· • f onun e aşve L s · f k k ıan zetmiyerek berveçhi atı yazıyo- ıstan mese esını tet ı etme edilen takrir bütün hükumetlere tam a ar yuru u ve magazanın ır- . .1 b 1 . - halk ·stas na akı- dönmüştü. Merasime sekiz bu- bılhassa ır aya ar ı o f·' 
.. b h "h . d L k . ' .. k k ıstı c a ıçın t yo . . . . ve 

rum: udzred son a
1 

ar nık ay1 etın ke fon bir serb•sti vcrmektrdir. Maamafih, ka mer kekz~_o,an _usFt ah~mBa çı a yordu. ıvİ:eb'uslar da bu akına çukta başlandı, kağni arabaları- sek ırtıc_ııt, ~arr~m~ıyct1 1 
r 

Sultan Hamit zamall'nda ter ra a _top aknacad ok aHn' on
1
c- son derece ehemmiyetli bir vesika· rak teşe ur ettı. e1 ~ bet 

1 
edl'. ya karıştı. nın iştirakile kahraman ordumu canını gosthe_rmısıdır, 1~ , 

iiler, nişanlar, taltifler, hep ransa ıştıra e eçe ınt ve n- dır. Bu vesika, Avrupada cemiyeti rım saat sonra evve a e ıye- Ef . b" zun muntazam surette şehre du- rur ve teza uratı evtıı 

ti 

;araydan çıkar, <levletin şiraze giliz murahhaslarının isimlerini Akvam k•drosu dahilinde ve mezkur yi, sonra Kolorduyu ziyaret et- Şaban · nın ır hulü timsali, sonsuz alkışlarla Akşam fener alayı 
si sarayda bozulur denilmekte- b~ldi:e~ cetv:eı ?u akşam neşre- cemiyet misakı esasına müsteniden ti. Dervi~ İbrahim Süruri ~ey~ı mektubu karşılandı. Ordu arkasında kağ- tır. itil 

Y• 
e' 

Merkez mennt'"ları 11 
J 

clir. Evet, bunda bir hakikat dılmıştır. Hındıstanda mevcut her sahada te~riki mesai etmek mak· ikametgahı olan hanede mısafır Eyipte Ramide ı numaralı evde 
vard•r. Lüzam ve ihtiyaç göze siyasi fırkalardan en kuvvetlisi sadile vücude gelmiş avrupalı bir te- edilmişti. Şaban imzasile dün şu mektubu al- Bir f ransız tayyare-
tılmcksizin, bütçenin vaziyeti olan "Hint ittihadı" kong:,esi şekkülün mevcudiyetine delalet et- İzmir belediyesinin bü- dık: · · ld" relere tayin edildiler ve 11'.lzincnin istitaatı nazarı dik bu konferansa murahhas gon- mektedir. Bundw soııra bu hadiseyi . . . "Gazetenizin 9 Eylill 930 tarihli CISI ge 1 
k:ıte a~ınmak~ızın her gün bir dermekten imtina etmiştir. Di- hesaba katmak icap eder. Ve atılmış yük hır zıyafetı nüshanızdaki şahuma ait fıkraya ce ANKARA, 11 (A.A) - Sih- Poliste )il;1ılan Y •ı; t 

Çok terfiler yapılır, maaşlar art- ğer siyasi fırkalar ile cemaatle-l.,1an hatveııin geri alınması müşkül- İZMİR, 10 A.A. - Bu gece vaptır: . .. hiye tayyareciliği dostları ce- 1 üzeriııe lst. ıf-ıul kad·~ u'l 
1 Bendenız Mulga kassamı umumi . . . . F I c tıpılıP, Nişanlar tevzi olunurdu. rin ve ırkların, ziraat ve ticaret dür. Biiyük Millet Meclisi Reisi Ka- mahkemesinden mütekait olup ve se- mıy~tı _reısı ve ransız tayyar~,çı~ta_ k~l~n 1~ ıııer ::• ı el 

r.' ı'mt mübalağasızca iddia ede t~~kil?tının bu. konferansta ter:n . -----;--• . zım Paşa Hazretlerinin şerefle- lameti memleket için 1stanbulda te- çemıytı murahhası tayyare~L atıdeı vılayetıere ta ·ı.ı e 
hı.l~rim ki bunların ancak yüz- s l .e~ılecek_le;ı murahhaslar lıs ArJantınde vazıyet ı rine Belediy: tarafın?an T~rk- şekkül eden M. grupunun bidayeti Mervingt bu sabah trenle şehrı- !erdir. , 
r1e onu Hünkarın karihasından tesının tetkıkındenanlaşrlmakta NEVYORK, ıo A.A. - Bu-r ocağı bahçesınde verılen zıya- te~ekkül~nde ve müdafai hukukta ve mize gelmiş ve istasiyonda tay\ Fahri Bey Ama va, ~c 
lkar(ıı. Yl"ızde dok~. anı e~. mı'ı· dır. Hint kad __ ınlarıııın d_a ayrı_ ca 

1 
enos Ayres ~elırinin her tarafını fet pek samimi olmuştur. Ocak c_um~urıyet Halk fırkasın~n_Eyıp n~- yare cemiyeti ve Fransız sefa- B Anka a ihs;ın Se)' <i" 

·' ·• ~ - hıyesı ve tayyare cemıyetının Fatih . , f d k 1 1 ey r • .,.,,(t 
c"z ".'enciler gibi padişaha mut rı;u~ahhas gondermek ıste.~ı~le d~ sük~n hük~m _s~ird~ğü mez- bahçesinin diğe'. kısı:ıını _!~mir kazası ve elyevm fıkaraperver cemi- retı erkanı tara ı? ~-n .. arşı a~71Ebülbereket Bey Cebel•11·1' 
tası! arizalar yazıp duran rical rı bıllıa~sa kayda şayan gorul- i ~ur şehırde~ bılda·ıl~ıştı_r. Cad1

1 

in kibar halkı aıle!erıle bırlıkte yeti azalıklarında hüsnü hizmetim mıştır. Cumartesı gunu saat IMacit Bey Ankara, sadt 
1 e e clbirin bu mütevali müraca mektedır. oelerden bırınde buyuk bır bom doldurmuşlardı. Zıyafet 12 de ?'esbuk bulunduğu gibi İıt_anb~lun de ~ürk Ocakla_r~ .salonund~ Rize, Osman Bey Van, ?JC 1 

o•'ar neticesinde verilmis şey Bomba yapıyorlar..! ba bulunmus v~ infilak et1?esi-.hitam bulmuştur. Ziyaf~tte 2_0 ışgal zamanında erbabx hamıyetın ve Sihhıye tayyarecılığı yelkenlijAI' B M M hmet ş1 _ 
d 1 d 1 1 b' k d h t h benim malen ve bedenen fedakô.rlı- uçuqlar ve havacılığa ait bir kon ı ey l!ŞS, ff e B \' ~ erdi. Amma denilecek ki Padi- KALKÜTA, 10 A.A. -Kal- ne mey an verı me :_n __ p~ ıs .~r ~e. us, um~ __ a eye ı şe rın ğım neticesinde Eyip polis merkeri- ~ kt" P .. Ü ı Bey Aydın, a et e_ ~ 

r:ıh arzu etse buna meydan ver küt-ıda bir bomba ima!iithanesi t~rafından al~~ı~- goturulmuş- ılerı gelenlerı tuccarl_ar, memur le 16 Mart hadiııeoinde şehit edilen ferans verece ır: azar gun Mustafa Cemal Bey ord~-5, 
mezd; Ancak düşünmeli ki k ld - h b 1 tur. Sabık Reısıcumhurun tara- !ar bulunmuştur. Gazı Hazretle- ve her sene fırkaca ihtifali icra kılı· de avdet edecektir. rat Bey Ankara İhsan }Je\ aı 

· ortaya r.ı arı ıgı a er a ınmış d b' • k'f d"l , k' b' k'ld İ • d h • d" v Sı•ltan Hamit hilkaten veh- tır. Bir( kadın olmak üzre 3 ki-,. ft~rl?rınM an _ı1r çoh~u tehv ı 
1
e .1 . rinin san at ara~e ır. şed_ı1 _ e nan şüheda. kabristanı sırf benim ese- zmır e meyva sa şı Atıf Bey Erzincan Sa ı ,,1 

V t a as ta ıgı h ı ten v r e ı rim, ve bugünde ticaretgAhnnda yüz .. • ' 0,ııı~ 
h .m •e kor ·:ıktı. e onun tah- si tevkif edilmistir. m;ş, ıdr. um ı eykınd_ i azır anfan kresl!11dı h ı lı nl- Türk amelesi geçinmekte olduğu hal İZMİR, 11 A.A. - Bug~ .1~ 1 Kırklarelı rı:er~ez m~rı-ı 
a n-e'm~s;ni ic.-ı.p enen hadisat · S"dd q· · · J 1 hala evam etme ·te ır. ce halk ev a a e eyecan a a - de gazetenizin hakkımda yazmIJ bu- ile 48 kuru§ arasında beş bın iki na tayin edılmışlerdır. 

L ı velım·ı hı·- k~t daha arttırmıs '-ı. 1 e. 1 yagmıır ar · - b · t h' 1 olmuş- kışlamış, yaşa sesleri ve alkış- l d - f kra a ce ah t · · ·· .. ı .. u'"m ve 10 ı"laA 
'
1 ~ ~ rıne mec urıye ası 'k 

1 
.. .. .. un ugu ı y v ımı gaze enu:ın yuz on uç çuva uz 

tı Her an ve dakika hayatına BO~BA Y, 10 A.A. - Gayet tur. lar dakı a arca surmuştur. bir köşesine dercini rica ederim." 40 kuruş arasında 3885 çuval in- Muallim imtiharı•. fi" 
· ıii::ıst vapılabileceg"ini, her an şiddetlı surette yagan yagmur- ı· ·ı· l h·· A<7 a Oğlu mat oldu.. M t l M · t lmıştır k" "" 

J ngı ız ere ucum 6 a ınaze arven cır sa ı • Muallim mektebinde ı u:ıkika t~httan indi ritm ,si lar niifusç'.1 bazı zayiata ve bü- · . A M"ll' t _ -, '' 
d ··k dd h 1 b J stMLA 11 AA Hudutta Peı ANKAR 11 ( t ıye ) Şehrimizde bulunmakta olan lngilı'z bahn"ye nazırı Um kursu imtihanları bitıı>l _ •' · t: rrı;ı.li o'tl>ığunu göz öncn e yu ma ı asar ara sc ep o - · - - - - _ .. . • . . . •• -

•n'l Sul ·'11 Hamit ke-ı ;si- mustur. Yağrnurd;m hasıl olan war mıntakasında erbabı kıyamdan Buyuk Mıl!et Me~lısıne tatıl za- Fıransız tayyarecisi Matmazel ARİS 
10 

AA _ İngliz cc anlaşılmıştır. İmtihana ~ 
.:•ıs.tf'a ınııv;::rı•/ surette sular vilayet meclisleri ;çiıı ya-1 ~ bin kadar kbi kütle halinde İngiliz 1 man'.n~a kım~e ugramaz zannet Marven tayyare cemiyetinin da P_ . •. . · • I kişiden 30 kişi muvaffak 0 1' 

l · 1 -- · 1 t veti üzerine konferans vermek bahrıye bınncı lordu M. Alek· B n1 k . - kızdır-~•& 1 , d n bir r.ebe~enin car- pılan intihabat müııasebctile tayynre erıne ıu~um ctmı~ :r ve a_ eş meyınız:_ İ . d p - 1 tır. u arın e smsı 
1 

• ..,c-ı.r ze~u " o•r!'us.tu. Mü~t&- rey saıı<lıklarının konmas·na a~>nıştar s..'d' b:lahare İngilız_ takvı.ye_ Herı~un burada 15_ - 20 meb için Ankaraya gitmiştir. . .. .. sa.nder,MsvıDçre eesnnı"l aı_lnesdeostgane -el müdavim olanların ekserisi or• 
l l k 1 d n da top! Konferansın Cumartesı gunu mış ve · um 1 r • lı ikürr'-IJrların h;ç biriken mahsus o_lan yerleri isti!- etı ıiş 1<ıtaatı gclmış ve on arın sıper erını,us, ·o.~ıc,?r a ve gazı ~. .. __ a .. .. .. .. tep mezunudur 

1, 'pi bu .. k .. l •-ı kı rt~ra tir. 'Ru yü•den int ı ıl:r•., • ı i- t ıpn tutmu ı.ır. nır, ~unun meselelerını goru verilme~i muhtemeldir. bir surette goruşmuştur. · 

l \ 

ek 

ır 



- MiLLiYE! CUMA EYl,ÜL pıso :ı 

ürk -Yunatl ticaret muahedesi e astarında itilaf edildi 
-

.mübadele ( Ekonomi J ihracat Mahkemelerde Tütünler 1 .__-__ vı_ıay_e_,,e _ __.I Yunan sefiri 
Y ·banka 

· Trakyakomisyo- enı 
Mühim dava 

Türk - Yunan tica- Yunanlılar resmen 
müracaat ettiler ld. --- ret muahedesi Bir sabıkalıyı vuran 

una talimat veri ı Sanayi bankası teş-
İşlerin süratle intaç edil- kili faaliyeti 1 T. Odası vekalete bir iki muavin Tütün zeriyatımn tahdi-

nıesine çalışılacak rapor gönderiyor Muhakeme için a~ır dini teklif ediyorlar 
Gelen malumata göre Ticaret odası idare hey'eti 'ld l Bundan bir müddet evvel Yu 

nu ~k?htelit mübadele kbomhisyo- mUsait bir safhadadır dtin sabah fevkalade bir içtima cezaya ven i e~ . nanlılann Balkanlarda tiitÜn zi-
ı ınci bürosu dün sa a toP: yapmıttrr. Kadıkö:I". Pol_is merk~_zı komı raatinin tahdidi için teşebbilsat 

nı:nışbr. Bu iı;timada, he~etı Teşkili takarrür eden sanayi Bu içtimada Oda Ticaret ra- ser muavınlennden Suleyman ta bulunduklamıı yarmıQtık 
Urahhasamı.zın t;eklifi üzenne bankası etrafında faaliyet de- rt""ril H kkı N ,._ · B · B" Ef J b d b" mild " · arb" T ki T"" klere Yu k d" po o a ezıuı . ın ve ıcan . er, un an ır Ald v 1• ı rakyada ur vam etme te ır. . Türk - Ticaret mukavelesi mü ~evvel Cemal isminde bir . ıgım1z ma umata nazaran 
anlılardan alınan ıso,ooo İster- İtalyada Kazım Zıya Alman .. . . k Herin nıhayet Yunanlılar bu hususta li . .. . ..... 1 ··c . . . ' zakeratma ba9lanmaeı muna&e- maznunun evıne gırere , e hükfi . . .. 
nın sureti ıevzıı gorutu muy ya'da Alı Nun B. Jer Italyan ve .._ .1 h 1 d JJ "Y . d k • b' . lm dı~r hal resmen metımıze muracaat . . • . .. .,.,tı e a.zır a l5I unanıstana e anunı ır emır o a 6 1 1 d" 
e bu hususta bır talımat;_name Alman malı gruplanle muzake- ihracat ra ru müzakere edil- de taharriyat yapmış ve Cemali etm ş er ır. . • . .. 
ırlanarak derhal Garbı Tra- ratta bulunmaktadırlar. . . " po k ti tmi 1 d" Yıunan hükumeti bu muraca-

adaki tali komisyona gönde- Romadan gelen malumata na mıçştıokr. h . 
1
. 

1 
.k aH~d. ş ert ı.f d amandan atında Balkanlarda tütün yetiş-

·1ın · manda .. e emmıyet ı o an ve ı tı .. ıse e ra ın a o z · T"" k B · 
esi Rumlarla aynı za . . zaran oradaki müzakerat musa- at k~l ı· .· ·ı h 1 beri Üsküdar müstantikJiai tah tıren ur - ulgar - Yunan 

u t . d etiştirilmesı ı- k s ve a e ının emn e azır a- "' hükfim ti . d t""tü . evzıatın a y it bir safhada cereyan etme te- b d h 1 kU k"k t akt · d" Tahkikat, e en arasın a u n zıra 
in esaslı surette tedabir alrn- dir n~n d u.::;ıo:nnk er • ve. ~te d~ a .~P~ d"t ~ ı. k miser atinin tahdidine matuf bir an-
ası tekarrür etmiştir. Sanayi bankasnrn sermayesi- ~on en esme arar venlmış- n ı .. as··ıe ı mı_ş ve B" o Ef !aşma teklif etmektedir. 

. _ • tır. muavıru u eyman ve ıcan · .. • .. .. . 
Büro gerek burada ve ~erek nın ne kadar olacagı malum de- ler ... taammüden katil filinin fa . Hu~et bu hususta tütun ın 

rakyada alakadarların b'.r an ğilse de sermayenin yarısı~~ Şoförler cemiyeti inti- ili olarak evraldarile birlikte hı~a~ ıda~esind~n ~alilmat iste-
'-'vel müracaatlannı. t~mın et- sanayi erbabı tarafından temmt habı feshedildi Müddei umum!liğe tevdi edil- mış~ır. Tütün ınhısar daresi de 
ek üzre her tarafta.ıl~.lar_ ya- takarrür etmiştir. . . .. . mişlerdir. tetkıa y~pmağa başlamışır. 
ılm~:sm! n:ıuvafık g_?rmuştur. Banka memleketi~zin ihtı- Üç gund~nben dev_am .e~mek Müddei umumilikçe bu evrak . Sa!ahı~.e~~ar. mahaf~l netice i-
, Buro ıçtıımaını muteakıp G~r yacatı sınaiyesini. makine ~e sa te o,1~ ~of_örler ce~yetı _ıdaro Ağırcezaya havale edilmiştir. tı.b~n.ı~ t~tun ıstıhsalatının tah 
ı Tra~yad~ki ~omısy?5;1a t~lı- ir levazımını erbabı sanayıe te- h~~ etı .ı~~habatı dün Tıcaret Bu mühim davaya bu yakın- dıdını ıstıhdaf eden böyle bi; ~n 
. at gonderılmış ve ~u~ atle_ ıs- min edecektir. m~d~rlügu tarafından feshedll- !arda Ağırceza mahkemesinde laşmaya ve Yunan hukmetının 
hkak bcyann'"'.1ele~~ın ala~a- Kambiyo fiatleri mıştır. . . .. başlanacaktır. noktai nazarına muhaliftir. 

.arlara verilmesı te'blıg edılmış- Buna sebep ınbhabm mudde- K til İb h' h 
Dün borsada İngiliz lirası ti kanuniyesi zarfında ikmal e- a ra ım ma - Polisle 

Komisyon bu hususta vakı 1030 kuruşta açılmış ve bir ara dilememiş olmaımhr. kum oldu 
_lacak şikayetlerle ehemmiyet- Jık 1030 kuruş on paraya kadar Şoförlerin idare hey'eti inti- Dün Ağırceza mahkemesinde 

surette meşgul olacaktır. .. yükseldikten sonra 1030 kuruş- habr yalanda yeniden yapılacak Cafer Tahir isminde birini vuku 
.. Mübadele komisyonunun dor ta kapanmıştır. tır. bulan tahrik üzerine katleden Koltukçu arkadaşının gırt 
Uncü bürosu yarın toplanacak- Altın 914, liret 9,02 kuru~tan 25 Romen doktoru İbrahimln temyizden nakzen · l ~ k f 
~r. Bu. iç~iı;ıada tasarruf ve~- muamele görmÜ§tÜr. . ld. muhakemesine devam edildi. agını es 1 

ıiyet ıhtılafları ve para tevzıa- Şeker inhisarının tasfiyesi ge 1 Müddei umumi cinayetin tah Kumkapr Nişancasında Mabe 
a müteallik tasarruf beyanna . . Bugün Rece! Karo! vapurile !ima rik neticesinde vukubulduğunu · · k - d k lt k 

elerile meşgul olacaktır. Tasfıye edılmekte olan şeker nıınıza 25 Romen doktoru ııelmiştlr hk"m f h ysı·y~ yın çeşmesı so agın a 
0 

u c;u 
f
. ı~t · ve ma u u~re ve a ~- Hasanm hanesinde yapılan dü-

Türk-Yunan itilafnamesi mu inhisarının tas ıye muaıne " 1 Romenler, şehrimizde bir kaç gün ti t il ldi .. ·ı · u··re ·b· ·ı b · d b"t k e ne ecav :ıı ğinı ı en s ğünde Aksarayda kasap Antal-
1 ınce sahiplerine iade edı en bu ayın on eşın e ı ece " kalacaklar ve bu müddet aarfında şeb k 448 · · dd "b"nce 

Kanlı düğün 

Teftiş işi 
Dahiliye heyeti tef
tişiyesinin takviyesi 

M. Polihronyadis. 
Ankaradan geldi 

'Ticaret muahedesi esa

satında mutabık kalındı 
Dahiliye memurları Geçenlerde Yunan ticaret hey 

kadrosu geldi etile birlikte Ankaraya giden 
Dahiliye Vekileti, hey'eti teftişi- Yunan sefiri M. Polihronyadis 

yeyi takviye etmektedir. Bu takviye dün şehrimize avdet etmis ve 
merkeJl'C münhasır değildir. Viı;.yet- bir muharririmize demiştir ki: 
teki teftiş hey'eti kadrosu da takviye - Ankarada yeni (Türk -
edilmiştir. Başmüfettişlerden Hacı Yunan) ticaret muahedesini ak
Hüsnü Bey de burada meşgul olacak detmek üzere müzakerata baş-
tır. lanmıştır. 

Dahiliye Vekaleti hey'eti telti§iye Bu iş için aktedilen ilk ictima 
rdsi Sabri Bey de şehrimize gelmiş- da bulundum. Esaslarda ~üta
tir. Sabri Bey dün Vali muavini Faz- bık kalındığı için M. Veı1izelos' 
lı Beyle müfettişleri ziyaret etmiştir. un Türkiyeyi ziyaretinden evvel 
Sabri Bey yeni mülkl teşkilatı da tet- müzakeratm ikmal olunacağını 
kik etmektedir. ve muahedenin imzalanacak bir 

Kadro ve maaş hale g~~irileceğini ümit ediyo-
. ruz. Muzakerat çok müsait bir 

Dahiliye kadrosu geldiğı cıhetle safhadadır. 

memurların tayinleri d• .. bitme~ üz. Türkiye ile aramızda hiç bir 
rcdır. Maaşlar da teahhure ugramı- ihtilaf yoktur. Ve nıünasebatı-

yacaktır. mız mütekabil samimiyet ve 
Valinin teftişi dostlukla inkişaf ederek kuvvet 

Jenmektedir. Vali Muhiddin Bey dün Beyoğlu 
kaymakamlığını teftiş etmiştir 

lstanbul kız lisesi 

Bu dostluğun eseri olan mü
badele itilafnamesinin tatbika
tında iki tarafın hüsnü niyetile 

Nakiye H. m istilası ile münhal hiç bir mü~külat cıkmryacağını 
kalan İstanbul kız lisesi müdürlüğü- ümit ediyoruz .. " 
ne Baş muavin Hatice H. tayin edil- Sefir, Y unanistanda Türk em 
miş ve keyfiyet dün tebliğ edilmiştir. lakinin iadesi hususunda cıkarı 

lan müşkülat hakkında ;demi 
malfimat beyan etmi~tir. 

............. - -

Bir tavzih. 
Sipariş edilen son şi
mendifer malzemesi 

Irak sefiri Ankaraya gitti 

Irak sefiri Naci Şevket B. dün An 
karaya haraket etmiştir. Geçenlerde 
Ankaraya giden Mısır sefiri Abdül-Stanbuldaki Yunan emlakinin inhisar işgal etmekte olduğu rimizin ııayanı temaııa yerlerini ııe- ;e . . .ı~c~:;a e mucı 1 ~alı ~/ey;~n ~le a~ m~halle-

Ükil.metı"mı"ze aı"t olması lazım dördüncü vakıf hanın katını tah zeceklor ve Tıp fakültesini ziyaret·· ecMnmhı~s ·Ü k d son e ds dtin"ğ""odtu çu usta a ~rka · ... a l\.ıt:ıııe m za en 1 Idd"a d"Jd· h" ·b· ·· d meHk: Hamza B. yarın şehrimize gt·· 
elen eski müterakin kira bedel liye edecektir. deceklerdir. Kafilenin reiıi M. Mano- İb hl . ' ere dikk~ sın a un e oynıykan .~e~gıd 1 e 

1 1
5 1 gı 1 yuz e ıecektir. 

· h f ·tti 
8

. b k k ) d il ra r.ıı mı yaşını nazan za para yapı!itırma yuzun en 15 h 1 d ·1 
~ a~kın~a bltara !arın JQ;de- ır an er ya a an 1 eskodur · te alarak 6 sene iki ay hapis ce- milnazaa çıkmış düğün evinin pa a 1 e6l Tütün komsiyonunun 
ür:ttı~rı ka;:ır 1;. e~urah- Dördüncü vakıf handa Ban- Ege vapuru bugün zasma mahkQm etmiştir. Nakız kapısı önünde Mustafa bıçakla Nafia Vekaletinden: 31/ 8/930 hafi içtinıaı 
asla ve unbanl.ğ e~i~:Ceg".inden ger Mitz ve şürekası, kambiyo sefere başlıyor dan evvelki mahkumiyet müd- Stileymanı ağırsurette gırtlağın tarihli Son Posta gazetesinde 
. rına te ı e . "f k .. 1• d f (8) n "d" d 1 M h c Ticaret odası tütün komisyo 
tndilik ketumiyet muhafaza kanunu hı•a ına spe u as~~n Seyriııefain idaresinin Felemenk- e ı Adl~e e ı ı.f . • • a:; yarahamıştır.. :~ 1 er- Alman gazetelerinden naklen nu dün Odada bir içtima yap-
lunı:naktadır. 

1 
yaptıkları haber alınar~k ll'.~r.a ten aldı"ı yoni "Eae" vapuru, bugün ıye te tış reısı ra paşa astanesıne a m ~ış Alman sanayii ile; son yapılan B . . 1 . . . 

'iunanistanda bulunan evka- kabe komisyonunca polıs mudı- 11 " Adlı" teftı"ş hey'eti reisi Se- carih Mustafa da derdest edıl- mukavele mevzubahs edilerek mıştır. u ıçtımaa şe lrıınızın . d"l h . letanbul-1akenderiye hattında ilk •e- ye . . büyük tütün tacirleri ve istan-
n ıade edilmemesi yüzünden riyetinden celbe ı en ta arn me ferine çıkacaktır. lim Nafiz B. dün Ankaraya av- mıştı~. vagon ve lokomotif fiatlerinin bul ıneb'usu Hüseyin Beyle bii-
. Ut~zarrır olan ~vreı:oszade_ler murlan huzuı;1.ınd~ paranın nu- Vapur yeni olmak dolayııile tami- det etmiş ve müddei umu.mı Ke Bır araba parçaJandı son münakasada yüzde on beş tün Oda reisleri de iştirak et-
lesı Yunan hükumetı ~eyhıne ıı:ıar~ları tes~ı~ e~ılerek gö:ıdc- rine ihtiyaç görülmemi§, sadece ha- nan B. le diğer bazı Adhye er- Bakırköy taş ocaklarına ait fazla olduğu zikredilmektedir. miştir. 
ılO,OOQ İngiliz liralrk bır dava nlnuş ve İngılız lirası sattıgr sı rici telvinatı yapılmı~tır. kanı teşyide bulunmu§tUr. (3213) numaralı şoför Fevzi E- Son Posta gazetesi mukave- Bu mühim ve hafi ictimada 
.ı:nııı ve dün evrakı muhteli_t rada cürmü meşhut halinde ya- Burıün saat 13 te "Ege" Galata Hareket aleyhindeki fendinin idaresindeki kamyon lenin ya_lnız ~ir kısmım_ teşkil Çekoslovakya hükumetinin Çc 
Ubadele komisyonuna gelmış kalanmıştır. nhtımından hareket edecek, İ•mire d Pangaltıdan Beşiktaşa gelmek- eden muh~r.rık ve muteharrıJ.r koslovak rejisi için ticaret mu-
r. Kambiyo BorllBlll uirayarak doğru İıkenderiyeye rıide-

1
ava .. tün ş· keti te iken Maçklı topçu ve nakliye n:ıa!zeme ıçıı: _.ı:-ı~an gazetele- ahedesi mucibince bizden alma-

cektir. . Hennan Spahlr~r 
1
tu. aley1~- d - mektebi önünde sürücü Ömerin rının bahsettıgı yuzde on beş ğa mecbur olduğu altı ayda bi · 

Tahli 
. .d . . nın Hareket s p en ın e . d ki" .. k b farkı bütün mu.kav. ele yekunu m"ılyon kı"lo ıu··ıt·ı·nu··ı1 mu··bayaastı lt_stcrlin !030- Levıı. 65 .30 

sıye ı aresımn k" d d am edilmi _ idaresın e yu ara asına çar-
ı davHııslll.a _dUdn ev nılan a~ par ak hurdahaş etmistir, insan- olan ve m~htelı_f cınste ~~l, fren için müşkülat çıkarması mese-

faaliyeti se e ancıye en so .. su - ca za iat oktur. edevatı muharrıke ve mutehar- 1 · ·· :. ··ı ·· ·· 1 · 1 
l h il 

ımedığınden Y Y "k k"" .. . . . esı goruşu muştur. çtıma ço ~ 

Dolor 0,47 -,'i5 Şilin~ 3 35.St 

Fr.,nt il 02.00 Mark 1 98,I!: 
Devri alem 

ir Amerikalı mil -
Yoner kadın geldi 

ıt..lret o -.O:i Ley 79 

1!6 

Tahlisiye idaresi elinde mev- ere en z cevap ge B ] f •· ? ~ı ~· opru ve sa~re beclellerını hararetli ve uzun olınus ııetice-
muhakeme 27 EyJUle tehir edil u nası ŞO or. ıhtıva ede n mı! 1 1 , cut tahlisiye sa.ndallarnu değiı- . 11 0 

.. y_on c 0 ara de bu sene icin vakit geçmis ol-

-.44 

nınar .61 

trecek, motörler satm alınacak miştir. Yıldızda Harp akademisine t~şmıl ederek_ uç mılyon ~ıirk makla berab~r gene hüku~et 
tır. Son Posta aJeyhindeki ait kamyonu idare eden Kazım, ~ıra.sı kadar bır z~rar oldugunu nezdinde te~ebbü1\atta bulunul-

Drahmi :H• .40 

frank , 43,75 Koron IS · ,95 

Otomobil ile devri al•"' seyahati- Ecnebi mektepler İdareye tahlisiye motörü sat dava Çırağan caddesinden geçerken ıddıa eylemektedır. masma karar verilmiştir. 
çıkan Amerikalı milyoner kadın k mak için muhtelif ecnebi grupla İzmirde münte"ir Hizmet ga- tramvay direğine çarpmış kam- Alman gazetelerinin bahset- S d 

'sters Henry Bayard Coy ile ~u- omisyonu . . rı teklifte bulunmuşlardır. Li- zetesinin bazı ne;riyatını sütun yonda bulunan Rasim yere düşe tiği son münakasa yine Alman i.innet üğünü 
besi Miss Elizabeth Mitchell dün Ecnebi ve akalliyet mek~eplerımn manmıızda bir kaç yere konula !arına geçirdiğinden dolayı Son rek başından mecruh olmuş sanayii ile 928 senesinde yapıl- Himayei Etfal Cemiyetine 
rimize gelmişlerdir. Amerikalı mi- vaziyetini tetkik eden komısyon me- cak sis düdükleri için de muhte Posta gazetesi aleyhinde Müd- kamyon parçalanmış şoför der- mak istenen ve uyuşulamiyarak merbııt Yeniköy Kalender yur
ner kadın seyahati hakkında şu sai•ine d~ha 10 ~ün d_evam ede~_ek- lif ecnebi grupları tarafından dei umumllikçe takibat yapıla- dest edilmiş mecruh Gümiişsu- tehir olunan bir pazarlık olmak dutla mukayyet fakir ve kimde-
hinıatı vermi•tir: tir. Komısyon kimsenın .. hakkı muk- teklifler yapılmıştır. Daha hi yu hastanesine kaldırılmıştır. gerektir. Hakikaten sekiz loko- siz ( 40) yetim çocuğun Kalen-

, · ı-ı k ı k ç cağını yazmıştık. .. Filipin adalarından geliyorum. tescbini ıha etmeme uzre ~a ışına biri hakında karar verilmemiş- Haber aldığmııza g?re dava Dünkü sirkatler motif için açılan ve bidayette der yurdunda Hitan ameliyesi 
Omobil ile dünya seyahatine 3 ha- tadır. tir. bugu··n tahrı"k edı"lecektır.. fiatleri yüksek görerek aleni o- icra edilmiştir. Yurdun bahçe-

v ld ]. . 1 - Anadoluhisarında körfez ı k ı ·· 
a_nda başladım. Avrupaya. gelince a e . ısesı T.ah. lisiye müdiriyeti bu sene Bu neşriyat hükumetın ma- ara yapı an munakasa netice- sinde bir kır balosu ve mlisame 

ıd ah f d 
caddesinde 21 numaralı yalıda · d ı k "f f" · · 3 · ıçrede bulunan muhibbemı a. ını. Maarif emini Muzaffer, orta tedri t lısıye e ra nın kadrosunu nevi şahsiyetı·nı· tahkir mahiye- sın e o omotı ıatını 0,600 resi verılmistir. 

K _ sakin Mehmet Ali Beyiiı hanesi D ı · ı· k · 
ev, Lozan, Münib, Prag, Vıyana, ••t umumi müdürü Cevat, müfettiş. artıra_caJ<tır. av_aga yakın bir tinde görülmüştür. Şimdilik a- 0 a~a. ınc ırme mümkün ol- Çocuk hıfzıssıhası 
d 

- k d k b ne kimse bulunn1adığı bir sıra- d 
•peşte, Belgrat ve Sofyadan geçe Ek Beyler dün Aksarayda yem mev ı e ro et ınası yapılacak- Jeyhlerinde dava acılacak başka d . _ k ld k . muş ı 1

• • • 

ı S 1 
.... T h rem . d k t T hl. · "d · A d - a penceresını a ırma suretı Buy · k 1 ·ı · · cen1ıyetı stanbula geldim. a ı gunu a 

1 
k alde lisesini teftış e ere ır. a ısıye ı aresı vrupa an gazete yoktur . em mu ave e ı e sıparış 

a hareket ederek oradan tayyare açı a~a v tetkik etmişlerdir. en son çıkan roketleri getirtmiş s· k•• h . hkumi eti le hırsız gırerek açık bulunan edilen lokomotiflerin fiati 34000 
Ponsaid ideceğim. Portsaitten nava ısını tir. Bu roketler karaya oturan ır usta ın ma Y dolap derununda (50) lirası ile Dolar ise de evvelce münakasa-

>aren gen: :imdiki otomobil ile se- Avrupada bul~nan. ma- bir vapur halkını birer birer ka- Ragıp isminde ~iri Başve~J (10~) lira. kıymetin~.e _bir pan- ya konan lokomotiflerden 10,5 
ate devam ederek devri alem seya- arif müfettışlerı raya almaktadır. Bundan başka İsmet Paşa aleyhınde ~~fevvu- tantıf ve hır altın yuzuk çalın- ton daha ağırdırlar. Beher to-

Şehrimizde sıhhi, yeni bir cemi
yet teşekkül etmiştir. Cemiyetin ismi 
fiOCtık hıfzıssıhasr cen1iyctidir 

Ccmiyttin şimdilik 13 aza~ı var
dır. Rds doktor Kadri Raşit Paşa-ini bitirdikten sonra Filipine av- · tarafından Kavak civarındabir rasat istasi- hatta bulunduğundan dun Sul- n~ştır. numın fiati itibarile kıyas edi-

:Maarif vekal_et.ı hk 2 B k k"" ·· d K 1 edeceğim. . . Avrupaya yonu binası yapılacaktır. tanahmet Sulh ce7a ma eme- - a ır oyun e arta te- lince yeni mukavele lokomotif- dır. Aza k:lmılcn doktorlardan mürcl: 
Bu seyahati sırf bütün dünya mil- tetkıka~ ıc_rasıl ıçMın arif müfet- Buz mu··teh since 10 gün hapse ve beş lira pede Zincirli caddesinde 11 nu- !eri diğerlerine nazaran birçok kcptir. Yalnız umumi beden terbiye-

. ..11denlmış o an a assısmm kd" ahk" d"J · 1 h d M d "ki erıni yakından görmek icin yapı- go , . d Al" Reşat na ı cezaya m um e ı mış- mara ı ane e oturan a anı yeniH eri muhtevi olmakla be- s: müfettişi Selim Sırrı Bey de cemi-
urn. , tişi umumıl~nn .e~ i~:~ ettik- mukavelesi tir. Zoi hanesinde bulunmadığı bir raber biraz da ucuz düşmekte- yete dahildir. 
Türk iyeye bundan beş sene evvel Beyler tet_ki~I~rı~ı 

1 
a avdet Emanet Karaag" açtaki buz fab Komünist tahkikatı sırada zemin katındaki pencere- dir. Vagon ve arabalara gelince: Cemiyet birinci içtinıaınr akdetmiş 

ı ·nden bır ıkı gun soı r d h · · b" k d S k" · · "h · d b gelmiştim. Simdi rok değişmiş bul erı . rikası için Almanyadan bir mu··_ K .: . lik nnile tevkif en ırsız gırmış ır a ın ınan e ız cınsı ı tıva e en u araba tir. Badema her aym birici pazar gü-
.. .. • ' .. d klcrdır. omunıst za ·1 b" d t k · · k l d k"l d 1 ·· · · · . Buyuk terakkiler olduğunu gor e ece . . . M .f eka tehassıs getirtmişti. Bu müte- dil H Ar Ef ve arkada tosu ı e ıra e azan sır ate- ve vagon ar a es ı er e oma- nu toplanılacaktır. N> amnamesı ık-

. \ Mumaıleyhır;ıı~. 
1 
.. akalrı. v t _ !ıassısın mukavele müddet" b"t- le ehn kkasadnaki tı hkikata yediş derek firar etmiştir. yan otomatik fren teçhizatı da mal cdilmi~tir Cemiy<t katibi um~-

T .. kl . . . d şube mudur u enne a ı ı an a ın a n .1• d"lm' · B ·ı· . . .... ur crı yalundan tarudı&ım için letın e . h ıa· miştir. . .. t "kJ"k devam ed"l Meyus bı·r kadının ı ave e ı ıştır. u ı avenın ı- mılıgıne çocıık h~stalık!arı mütdıas-
sevi oru . d"lmelerı mu teme ır. cı mus antı 1 çe ı - . d" "" f ·r d 

Billny .m. yın e ı dileri bu maksatla Kararname mucibince yeni- mektedir. Tahikatın derinleşti- . 'h bb cap ettır ıgı masra ı ı ave e e~ sısı doktor Şükrü B. intihap cdilmi~-
ı • ssa Istanbul pek cazip bir şo- Esasen ~en edilmişlerdi. Av den ecnebi mütehassıs getirt- rilmesine lüzum görüldüğü için ıntı ara leşe ÜSÜ r~k Y~I?ılan mtı~ayese bu defakı 1 tir. 
~m• . . , . Avrupay~ ızam maarif müesse- ~ek ~unnudur. t_stanbul bele- evrak ancak (15) gün sonra Pendiğe gelmekte olan 24 nu sıparışın"de es~~lerden clah~ u- Ce°'.'.yet ~ilhassa mekteplerdeki 

. ıkalı mılı oneı şapka ve harf rupada bılhassa kk tt a bulun dıyesı bu zatla yemden mukave- müddei umumiliğe verile bile- maralı tren Kartaldan ayrıldık- cuz oldugunu gosterınektedır. zayıf bunyelı çocuklarla meşgul ola-

! ~pl.arındanda çok takdirlerle bah satı hakkında tet 1 a a le yapılıp yapılmıyaca(ında te cektir. tan sonra çimento fabrikası ci- 3,5 milyon Dolara baliğ olan cak, tahsil çağındaki y. • nılan koru-
,stır · muşlardır. . . l . reddiit etmiş ve dahiliye veka- varında birdenbire rayların üze vagon ve araba siparişinin F. F. yacaktır. Cemiyet m<ı,..kket etfali ılc 

. ·---~ -.-- Maarıf tayın erı_ . Jetinin müsaadesini rica etmiş- Ordu müfettişi ızzed- rine bir kadın atılmıştır. Kadı- marka yük vagonlarına tealluk ta dogumdan yetişinceye kadar ala-
Beledıye faalıyette Güzel San'atlar akademısı me tir. din Paşa nın bu hareketini gören maki- eden kısmı 1,5 milyon Dolar- kadar olacaktır. 

Beleu:ye '.lin son günlerdeki zunlanndan Turgut ~- SıvSasde~ İzmirde futbol maçı Bir aydanberi berayı tedavi Av- n:st derhal treı:ı.i d~rdurmuş ve dır. 800 adede baliğ olan bu va- -Kİ 
liyeti fazlalasmıŞ olup ya- kek muallim mektekbınbe: aŞeı - 1ZMİR 11 AA - Genç m"l rupada bulunan ordu mufettişi İzzed kadın rayların uzerınden kaldı- gonların bugünkü fiati 1820 Do-ı a em 
<la ikmal edilmek üzre bulu- Bey Adana orta me te. ıne, . • d' '-· · · ı - din Pş. dün şehrimize avdet etmiştir. n.~mıştır. Tahkikat neticesine !ar olduğu halde evvelce müna-, Kıyınetlı Sair Orhan Seyfi B<·y 

1 
. . . Ü fk B İ · erkek Jisesıne resım lı takım an .... zı oyuncularla 190 h ld. g~re bu kadının Makbule atlı ve kasa ile alınan vagonlara oto- Kalem isminde haftalık l.ıir mecmua 

Jl!çok ınsaat vardır. Ç ı ·. z'.11ır . d"l · !erdir takviye edilerek İstanbuldan .. seyya ge .1 b~r e~kek tarafından aldatılmış matik fren masrafı ilave edilin- neşrine basl.amı§tır. Gü~idc bir heyeti 
n 1:v~el l(adıköyü1:'de dört muallımı tayın e 1 mış • şehrimize gelen İstanbul Altı- Dun Fransız bandralı Teofıl Goti- hır bıçare olduğu anlaşılmıştır. ce fiati 1838 Dolar olması lazım t.hririycnin mesaisl ik intişar ed<cck 
Er 11111 ku~at re~mı yapılmış At yarışları nordu takımile yarınki Cuma ye vapurule şehrimize 190 İngilio Mahkemeye gitmiş, kaybetmiş gelirdi. olan nıecmua ı 2 sahife. renkli olacak 
<l:~~~ç güne 

1 
kada~ dCT ~~~ba Bugün Veli Etendi çayırında günü Altay ve Pazar günü de ıeyyahı ıelmiştir. Dün lıtanbulu ge tir. İşte bundan sonradır ki ken Misal olarak yapılan bu mu- ve mizaha da bilhassa ehemmiyet vc-

e"lt atıs sa onu ı_ e s rn aı la tzmir Altınordu takımı maç ya- zen bu seyyah kafilesi bugün İsken- dini öldürmiye karar vermiş, bu kayese her kalem malzeme irı"n rccektir. Orhan Seyfi Bcı·e muvaffa-1 
, az ·· ı kuşat resmi me •simin Sonbahar at yarış - d 1 k ~ ,,;.

11
• · .' 0 unun 

1
. d"I t.-ti pacakl'lrdır erycve >are <t edecekkrdir. elim tl'!şehhii<P atılmıştır nırvrnttur. kivr~ler temenni ederiz. 

·· .. ~, ·ııukarrcrı. ır. rının ~onuncusu icra e ı l'Cf' r. 
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MiLLiYET CUMA 12 EYLÔL 1930 

.lVl.i~a.h, Ecle! biya.t, '« ı 

jifi~if~t·t::~~f~j-;;;-~~~~i~~~t:::··· 
11.srın umdesı Mı!lıyet' tır •wwww . . . . . Memleketimizin yegane spor ~. Kemal! muvaffakıyetle gösterilmekte olan 

Raşit Riza ve arkadaş! 
Cumartesi akşamı Büyükd 

de Bülbül bahçesinde, Pazaıl 
si Erenköyünde (Taş Parça~ 

J 
') EYLÜL 1930 Cenevre gene cıhan Blyaoettnın derunkık olur. Azalar ıntihap edil- l'k l TU k E V A N J E L I' N 
"" 'kl k · ld D" ·· 1 · .. ve genç ı mecmuası o an r sı et mer ezı o u. ort gun evve mıyor. Buyük devletler tarafından S iline' d km ve (Tayyare). 

1 ı)AREHANE Ankara caddesi · k. · d c · · Ak . porun e ı sayısı ün rı ııo - yanı ayın se ızın e emıyetı - tayın edfliyor. Büyük devletler va- .. , " . ~ 
No: 100 Telgraf adreti: Milliyet, ı.. M 1. . ld A · .. . . . ti . . . . tır. Çok guzel yazı ve resırnlenn 
tanbuL vam cc ısı açı ı. ynı gun yırmı zıye erınden o kadar emınclirler kı, . . . . 

Yedi Avrupa devletinin 1·ştı'rakı'le · tih b tt k 1 b 1 . t ıçınde bılhassa Muvaffak Rıfat, 
T 1 f Umaralı • ın a a an M evve u aza an ıs e T M Ad C h' B l . 

e e on n . B . d' A b' l' •. . . . d'kl . ,,.. • . . nan a ıt ey enn ya lstanbul 3911, 3912, 3913 rına ın vrupa ır ıgı proıesını tet- ı erı devletler arasında dagıtıyoı·- ' . . 
k.k d k ı k ı ı dı 1 ç· . · · . . zıları Kemal - Angelıdıs Ma-

1 e ece o an on erans top an . ar. ırkın pohtıka ahşverışlerıne a- '. . 
Ayın onuncu günü de Cemiyeti Ak- Jet edilen Jıu muvakkat azalıklar Ce- çın.a aıt resımle~, ha~tanm haber ABONE ÜCRETLERi 

G Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuruı 
750 .. 1400 .. 

vamın heyeti umumiyesi toplan· rniyet Akvamın zayıf olan cihetlerin- len şayanı tavsıyedır. 
dı. Tabiidir ki, her üç konferansın den biridir. • 3 aylığı 

6 .. 
12 " 1400 " 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

ur. Gazete ve matbaaya ait itler iç.in 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz il8.nların mes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Diın hararet en çok 27 en oz 

1 ı ccrece idi. llugün hava açık 
0lacak rüıgAr şimal esecektir. 

başlıca aktörleri aynıadamlardır. Meclis azalarının intihabından baş 

Cenevreden bu içtimalar hakkın- ka Laheydeki mahkemenin aza. 
da gelen telgraf haberleri çok va- lan intihap edilecek. Umumi kita
zıh değildir. Fakat öyle anlaşılıyor b_et .. teşkilatının ısl_ahı meselesi gö
ki Avrupa birliği konferansı bir içti- rLı.şulcce~ ve . heyetı ~~umıyenın ~~
maclan sonra Cemiyeti Akvamın i- mırbaş ışlerınden bırı olan tahdıdı 
çine karışmıştır. Konferans müza- j ~cslihat ~Ps.elesi har:retli fakat ~a
keratının çok şiddetli olduğu, bu şid ı~a netıcesız kalmaga mahkum 
detli müzakerelerden sonra Avrupa muzakerclere sebep teşkıl edecek. İş
devletleri arasında yaprlacak sıkı te Cenevreden bu bir kaç gün içinde 
bir teşriki mesainin suihün muhaf.ı- bekliycccgimiz haberler bunlardan 

ibaret olacak. 
zası için mühim olduğu ve ):ıu teş-

l.lugün 

ELJ 1Al\1RA 
Sineıı1asııı<la 

Tamam Fran~ızc.ı sözlü 

Bir kadın 
)ra]anı 

filminde büyük 3rtisı ( Louise 
1 .agr:ıngc) ı görünüz. 

ilaveten: l'oks ,lumal hali hazır 

şuunu w C'o>!eJ ılc (llel!onıes) 

in tayyare ile A,·rnp:ı-ı\ml'~ik;ı 

seyahatine h3fcketlcri. lluglln sc-

riki mesainin Cemiyeti Akvam ile bi- Diğ<.:r taraftan Meclis te altmışıncı 
!itilaf yapılması lazımgeldil\i hak- toplanış devresine başlamıştır. Bu
kında karar verilerek mcs ... le Cemi- Pun d1 k,.ndinc mah~us demirbaş m~
yeti Akvam heyeti umumiyı.:sine ha- selesi v~rdır :. Lthistan - Litvanya 
vale edilmiştir. Bu karar hal:kında ihtilfıfı.• Sonra Mandalar koınisy~· 

S • h t } """ ansl:ır s:t:ı.[ 1 ·c.İcn itibarendir. 
ergı as a ıgı kat'I bir fikir söyliyebilmek irin ce- nunun raporu okunup tetkik edile-' . llikkat: Hu sabah saat J(J,~5 de 

Bı·r dostum var ... Bu"tu"n me reyan eden müzakereleri bilmek la- cek. Bu vesile ile Filistin mandası t~n.1.ilt\rlı fiatle m~ttine vardır. 

k hi zımdır. Fakat Avrupa Birlig"i fikri- 1 Iıakkında geçen ha.ita iz.ah ettiğ .• im.izı:::~:::::::::: rakı sergilere iştirak etme , ç _ nin bu karar ile öldüg' ü tahmin cdi- meseleye temas edılecegı tabııdır. 
'.l1mazsa seyretmek .. Ne zaman 

ah 
lebilir. Çünkü Brinad Avruııa birli- Cemiyeti Akvam Meclisinin ruzna- Buglln: her halde 

~else mutlaka sergiden b se- ği fikrini ortaya attığı zaman. bu- mesi arasmda daha fikri sahada teş· Melek sinenıasını 
der .. Dün geldi: nun Cemiyeti Akvam te<kilatından riki mesai, beynelmilel fuhşun f 1 k 1 (l 

- Yahu nerde idin? diye sor ' teşri ve gösteri me te o an ,upe 
b . ı d d. men'i gil.ıi meseleler vardır. 

d B 1 d 
ayrı ır taazzuv o masın an en ı]C Velez) ve ( Gary Cooper ; in 

um: aşa ı.. 1 * * * _ Sorma kardeşim sorma! edenler pek çoktu. Bilhassa ngil- temsili muhteşemleri 
b 1 k fk · · t · Cenevrede Cemiyeti Akvam içti· 

Evvela bizim evdekiler sergi gi- tere u ayrı 1 1 -rını ervı•. etme- Kuı·t ~,...-, k · · d ·ı malan d•vam ederken, Almanyada' ar lSl 
bi v. atıyorlar .. Onlarla meşgul mış, Brına notasına verı en cevap- Yarınd•. n . 

t ·ı · b J ·1 1 t "t ela intihabat başhyacak. .. idim .. Sonra Yenikapıda bir kar ta ngı terenın eyne mı e esanu sesli ve şarkılı filmini görünüz. 
1 d .. ·· b'l • · k c sonra yani eylfılün on dördüncü gü-

puz sergisi açtım. . O da bir yo un a yuruye ı ecegı anca C· lih·cınn: Halihazır Faks Jurnal 
· · Ak Jd • b'Jd' ·ı · r nü Almanyada altmış günlük dikta· 

dert ... Yerli mallar sergisinde mıyetı vam o ugu ı ırı mış ı. şu\ınu ile Costes ve Uellontea· 
D h J.ıj k · ı d A törlük hitam buluyor. Binaenaleyh 

b 
. O a a r ço tesır atın a vrupa iı ıaq.·are ile Avrun.o. Amerika 

çorap şu esı açmışt.m.. nun d pazar günü intihabat yaprlmahdır. , r 

h l 
'! d k • birligi projesi fikri vücut bul uğu seyahatine hazırlıkları ve Gazino 

. esap arı ı e e ço ugraştım. · · Almanya bugünlerde müthiş bir . . . ,.,. dakikadan itib.,en tedricen Cemıyetı de Paris'ıe şövalyayl istihlA! eden 
Viyana sergisını zıyaret eue- ! intihabat mücadelesi içinde bulunu-Akvama doğru çekilmi:;tir. şte ge- Saint Granier ve define ararken 
yiın diyorum ama burada da · yor. Bu mücadele nihayet yarından . . 

1 
O k çen Pazartesi günkü kararla proıe filmi mümessilesl Marguerlt Mo· 

Hayvan sergısı açı ıyor. nu a k sonra son safhasına girecektir. Al. büsbütün Cemiyeti Akvama ilha e- reno tarafından temsil edilmiş 
çınnak istemiyorum. ·n ad 1 ·· f ka a · t' t b ı - dilmiş oluyor. Yani heyeti umumi· m. Y a ıcnuz •r v zıye 1 e • • bir kuımlik .('Tersine dünya) nam 

- Seyretmek için mi? l'' ctm· d "Jd' Al d k yenin meşgul olacağı meselelerdcu ur '> cgı ır. man emo ra- Fransızca "'zlü bir komedi. 
- Hayır, iştirak için! b' . . k'l di oisi yenidir. Umumi harpten evvel Pro~rim ve vosrler mec· 
A k 1

. dah .
1 

. .. .. ırını tes ı e yor. ~ 
rtı sua ı a ı en gotıır- • ı ,ıe Almanyada Reichıtag ve fırkalar 1 cıncndir. 'aat birden itibaren 

".1edim, Allah cümleyi sergi ille ~ Heyeti um:mi;e i~imaı daha bu 
1 vardı. Fakat hükümet meclise kar- seaaslar 

1 

tınden korusun! satırbrı yazdığımız günden (P"· ~ı değil, İmperatora karşı mes'ul-
Buz mütehassıslığı şt•mbe) bir gün evvel yani çarşamba dü. Bunun için meclisteki fırkaların ius, Alman hudutlarının yeniden çi-

Emanetin buz fabrikasına ev günü içtima etL~;nden Briaad pro- • <hemmiyeti ikinci derecede kalı- zilmesi 1ü munu ileri sürmüştü .. 
dil 

· I h Jesinin bu Meciisteki mukadderatt yordu. Umumi harbin sonunu ta- Şimdi de y.ı... Seeckt Almanyanm ai· 
velce celbe mış o an müte as k' d h · · d f k ""' 

dd b
. · hakkında bir fikir sahibi değifü. ıp e en ercü merç ıçın e ır a va- J~hlarını ileri sürüyor. Von Seeckt 

•ısın kontrat mü eti ıtmış. . ' · · · d h ı b il" · · It'akat senede bir defa topla:ıa ı ve l ztyetının er a tc c ur etmesını diyor ki,p cihan devletlerinin Alman-
Geçende bunun tecdidi lakırdısı ı b kl 1m F ~zası biribirile tmışmadan da,;ıian e emek doğru 0 az. ırh vazi- ya gibi silahlarını tahdit etmelerine 
olurken Muavin Şerif B. şu söz- ı · b ı d bil · · · h . heyeti umumi yeden bir netice lıtk· J yet erı t · : iir e e mesı ıçın ar-· imkan yoktur. Harpten sonra ge-
1eri söylemıştir: b. b ı d d • 1 d ı lcnemez. ' Heyeti umumiycnin Y·•P- ın u an tr ıgı su arın uru ması "ki .. t • t' k' C - Beyefendi Hazretleri! Ben [ çen on ı sene gos ermış ır ı, e-

tığı merasim nevindendir. Muvak· ve kano~tkrin teb•llÜr etmesi lazım- miyeti Akvam misakının istihdaf et-
deniz hariçten mütehassıs celbi- d ht Meclis azalarını intihap eder ve '· tig"i umumi bir tahdidi tealih_at ha-
ne taraftar dei!ilim ! T b"d' k' h · tih b · 'k - dig-er i•leri de meclise havale ede- a ıı ır ı er ın a at ıstı rara ld 'b • B . . Memlekette bu işi yapabile- • ya en ı arettır. u vazıyctte dığer 

rck dag"ılır. doğru bir adım daha ileri gidiştir. d 1 ti Alm . . . cek adam mı yok? ev e er, anyanm sevıyesıne ı-
r Bu defaki ruznamesinde Cemyeti Fakat henüz Almanyada kJ.t'l vazi· nemezlerse, diğerlerinin seviyesine 

Muhiddin Bey ııormuş: · b il" 'ğ' 'ddi dil Akvam misakının tadili meselesi var- yetin te ~ ur cttı 1 1 a e emez. çıkmak idn Almanyaya müsaade edil 
- Can·m Şerif! Bu i~i kim 1 Al d k · · ı ' - dır. Evvelce de izJh ettiğimiz ~ibi, manya. emo rasıye yenı a ışmı- metiair. 

yapabilir? horbi ilga eden Kellogg misakının 1 ya çalışan her millet gibi şaşkınlık Filhakika bu iddiadaki mantık kuv-
imzasından sonra, devletlerin Cemi- evresı geçırıyor. unun tesırı a • veti inkar edilemez. Fakat politi· - Aman Beyefendi Hazretle 1 d · · · B .. ı 

:-i mizah muharrirlerinden biri- d k 1 d k · yeti Akvama karşı taahhütlerilc hu tın a a ıp ta emo rasıler baklanda kada, bilhassa harici politikada, man-
ııe havale etsek bu işi mükem- ı r h .. k.. k d · · misakın ahkamını telif etmek icau et- cna u um verme me enıyet tarı- tık aramak beyhudedir. Avrupa 
meBl yapar!. · d . . ? 

1 
ti. Çünkü Kellogg mis~kı harbi il- hıni ink,ir etmek olur. diplomasisinin bugünkü vaziyeti Al-

il taşa ne ersınız ... FELEK ga ediyordu. Diğer taraftan Cemi- Alman intihabat mücadelesinden manyanın silahlanmasına hiç müsait 
·------------- yeti Akvam mis~kile harp bir kıı·ı· yabancı milletlerin alacağı ders şu değildir. Acaba Almanya ile diğer 

Nişan n1erasİmİ vei teyidi ye olmak üzere kabul edi!i- dur ki, Almanyad~ henüz ".'er.saill~s I devletler arasında müsavatsızlık ma-
Tü•·carı muteberandan Yelkenci yordu. İşte bu iki prensipin telifi muahedesı hazmedılmış değıldır. Bır nasııu tazammun eden bu teslihat 

Zad< Şükrü Beyin kerimesi ve Ye!- heyeti umumiyeyi işgal edecek mese- haçı müst,sna bütün fırkalar Alman' meselesi halledilecek mi?. Münasip 
l:r_:nci Zade T. .. Utfü Beyin hemşirel~ri 1: lelerin birisidir. milletine V rrs.ail.-ss muahedesinin ah- bir fırsatta Almanların ilanı müsavat 
T~mire H:'\nım ile tüccarı mutebcran-' E k 1 1. z d Al' R B . Bundan sonra bu sene Kanada, l:amında t.Jdiliit yapmayı vadederek eyliyeeekleri şüphesizdir. Fakat bu 
aa.rı s e ye ı a e ı ıza eyın . 

1 
d Ö B . . . Küba ve Fenlandiyadan ınhilal ede- rey avlamağa çalışıyorlar. Bu, Al- frrsat zuhur edinciye kadar Alman 

n ı umu mer eyın nışan merası-! .. . . 
~• dünkü gün icra lnlındrğını haber cek olan uç muvakkat azalık ıçın de manyada milli arzunun istikametini milleti için bir temenni şekilnde kal-
aldık. Tarafeyn hakkında saadet te-1 intihabat yapıl~cak. Bu intihabatın göstermek tibarile şayanı dikkattir. mağa mehkfımdur. 

1c ıoi olunur. serbest yapıldıgını farzetmck te saf- Alm,n nazırlarrndan Her Trever- A. ş. 

- Hürrem, Rasih'in "Don Belmayı aradan çıkar! 
Juan,. lığına ne dersin? - Demek, o kadar eminsin? 

"!JJıllı'ı (( 11 in itil bi ronıanı: 69 

Hürrem Hakkı, bütün vücu· 
tlü titriyerek bakıy<ırdu. 

- Neye cevap vermiyorsun, 
Jlürrem? Fena mı yaptım? 

- İyi yapmışsın! 
' - Fakat pek gevşek söylü
}'orsun ! 

Kardeşinin tekrar sükUt et<ti
~ini görünce Nevres Vacit, ona 
l aklaştı, elini omuzuna koydu: 

- Bu hareketim, belki bir fe
dakarlık! Kamil Beye, Fazilet 
Hanıma karşı yapılmıyacak, ya
pılması manasız, lüzumsuz bir 
forziye mi dersin? Hayır! Buna 
ı;ıı~cburdum. Belmayı, Ferhun
Ceyi, Rahşan'ı kurtarmak zaru
reti karşısında idim. 

- Euer bunu hissettfrdinse, 

Hürrem Hakk1, bu ~malin ha- - R3sih için mi, Belma için 
kiki manasını biliyordu, kalbine imi söylüyorsun? 
iğneler batmağa başlamıştı: - Evvela Rasih için .•• 

- Olamaz mı? - Peki Belına? 
-·Demek, Belma da öyle mi? - Onu ancak zanla temine-
Bir kalbin, bir hayalin yıkıl- debilirim. 

masıru, deşilip harap olmas!rııJ Nevres Vaci<lin omuzları düş 
1 
anlatmak, göstermek için.bir müştü: . 

!Hr.lımul Yesari ses çıkması, icat olunması la-ı -.Bu, çok kuvvetsız ... 

t 
· f d t' . d' f zım gelse, Nevres Vacit, hicran Hürrem Hakkı, biraz da k~n-

arzıyen ay asız, ne ıcesız :ır. ı 1 k . d b - 1 d' · · l'k d .. d" • .. · · h 
H B 

• b' a anıyan sesın en aşka nag-I ısmı a a a ar gor ugu ıçm a 
- ayır. . . unu, azamı ır b k 'h · b 1 ı ld 

ak t t h t 
me, aş a ı tızaz u unamazdı. ran~t e atı ı: 

nez e ve sosye e aya ının H" H k b j s · ı· d R 'h' f icabatından gibi gösterdim. 1 ur~em ak ı, . u kamy~n - enın e ın e, ası ten az 
_ Kandı mı? seste~ bıraz da. k~n~ı .kalb.nm, la koz var. , , . 
Nevres Vacit, istikrahla bu- kendı h~>'.allennın ıhtızaz!arını . - Fakat hala oynıyamıyo-

run kıvırdı: duyar gıbı oldu: . , rum. 
_ Alık, elbette kanacak. . . - Sen, ~u!1d?an Rasıh e hah- - Tembellik ediyorsun! 
Hürrem Hakkı susu du sedecek mısın .. · Nevres Vacit, gözlerini yum • yor . D" .. .. ı 

Nevres Vacit elile onun omu- - uşunuyorum. muştu. Derin derin içini çekti: 
zuna hafif hafif vurdu: - Hiç, bahsetme ... Eğer ba- - Gözl~rin1n nuru zerre zer-

- Zaten köyde bir kaç gün 
1 
na !~imadın v~rsa, ~uvvet~i ,ve re söndükçe, tıpkı geniş ova la

da ha kalacaklar. Kısmen dedi- kat ıyyen emın ol kı Rasıh ın ra toz halinde çöken yorgun ge
kodunun önüne geçmiş olaca-' Belma ile hiç bir münasebeti, celer gibi ruhumu karanlıklar 
ğız. 

1 
alakası yoktur. sarıyor .. Simsiyah, zifiri bir en-

- Eğer dedikodu dallanıp bu Nevres Vacit'in sönük gözle- ginin ortasındayım. Bana, yo-
daklanmadı ise... ri açılmıştı: !umu gösteren bir tek yıld·z 

Nevres Vacit, bir sağır kayıt- - İyi biliyor musun? var ... 
sızlığı ile duruyordu: -Digerlerini bilemem; fal:ııtı Td:rar ı·zun t!z~t!1 r:öi([i~ [;'C· 

muhtefem ıesll ve şarkılı filminde ifa eyledi~ genç kız vı 

ihtiyar valde rollerinde bütün temataklranı 

teshir etmektedir. 
llhetın gayet mühim sözlü dünya havadisleri ••••••••••••• eeeeeeceeeee • teHlet4•Mfl~94N•M•ta 

YAVUZ ORIT. "OTUMUZU[',' 
Son mınevre sürat ve top tccrUbelerini yanında bulunmuş gibi 

gösteren 500 metrdik bttyiık film 
BugünkU mati~elerden itibaren fevkal~de bir >urette 

ALKAZAR SİNEMASINDA 
A vrıca lstanbulda ilk defa olarak 

ALTIN ÇlLGINLICI 
nıım muazzam film 

:··oe:::••••••••••••••••• 
Orta kÖ)rde I~'cri ye sara·ylarıııda 

•• 
Kabataş lisesi, 

dürlüğünden; ·· 
mu-

1 
2 
3 

Lc\11 ve nehari talebe kaydını devam edilmektedir. 
ikmal imtihanlarına 20 eylOk!e başlanacaktır. 
:\Jcccanl müsabakası 25 eyhll saat dokuzda icra edilecektir. 

At yarışları 
Veli Ef. dide ( 12 ) Eylül cunıa 

Son hafta, Sipahi Ocağınııı iştirakile 

Trenler, Büfe, bahsi müşterek. 

• 
lstan~ul tuz in~isarı ~a~ ınu~urluğnn~eu; 
Kasımpaşa anbarından taşraya •evkolunacak birer kiloluk paket tuzlsnnın 

vaz'ını mshsus olmak ve beheri yetmişer paket tuz istiap etmek şaatile Uç 
yüz adec maakapak kesme şeker sandığının münakasa surctile ihalesi ve 
l 7 ·9·930 tarihine müsadif çarşamba günU saot ı 5 te lcra kılınacağından 
taliplerin Balıkesirde kAin tuz inhisar baş müdüriyetine müracaat ey emelerl 

Lokantacılar cemiyetinden: 
15-!1·930 pazartesi günü saat 15 te Sirkeci Ankara caddesinde Faik B. 

idaresindeki yeni lokantada cemivetin senelik heyeti umumiye içtimaı 

yapılacaktır. Cemiyetimize mukayyet azanın teşrifleri rlcı olunur. 

ai }Tarışları 
Kırklareli yarış ve islah işleri riyasetinden: 
Kırklareli sonbahar 

26 Eyliil 930 
1- Yarış ve is!Ah encümeni alisi namına umum Trakyaya 

şaınll olmak üzere sonbahar at koşuları 26-9-930 tarihine müsadif 
Cuma giinü Kırklareli merkezinde yapılacaktır. 

2- Kayıt ve kabul muamelesi 24 eylül 930 Çarşamba günü 
saat on sekize kadar olup ondan sonra yapılmıyacaktır. 

3- Hariçten müracaat edecekler talimat dairesinde hayvanıııın 
mükemmel eşkAlini ve gireceği koşunun numarasını telgrafla Kırk
lareli encümeni riyasetine yaktile müracaat etmeli ve ikinci mad
deyi nazarı dikkate almalıdır. 

4- Koşulara ait tafsilat dıvar ve el ilAnlarındadır. 

Devlet Matbaası Mü
dürlüğünden= 

Devlet Matbaası için llıımmu olan iki bin kıyye Rumeli man
gal kömiirii pazarlık suretile mübayııa edileceğinden 20 Eylôl 
Cumartesi glnü saat 15 te teminatı muvakkate akçelerile birlikte 
matbaada müteşekkil komisyona müracaatları. 

lıi Ticarel Mektebi Mü~ürlü~ün~en: 
Ulumu Aliyei Ticariye ve ne kadar tecdidi kay,t ettirmele 

ri ve aksi takdirde sınıflara ka
yüksek kısımlarında mukayyet 

• bul olunmıyacakları ilan olu-
talebenin 25 Eylül 1930 tarihi- nur. 

L'.~~~~~~n~~i:~ 
lstanbul hclediy~sinden: 

Bedeli ke~.ı -!Oi lira 63 ktıt'U 
olan Cerrahpaşa hastane>i i 
yaptırılacak bir ceza dol• 
açık münakasava konmuıl 
Taliplerin şartname ve kt; 

evrakım görmek için her 
münaka,aya ~irmck için ih 
glinü olan 2 teşrinievvel 9 
per~cmbe günü Levazım ~I 
diirlü~üne gelmeleri. 

* * * 
lstanbul Belediyesinden: 

• • Beyazıt yangın yerinde Et11 
Bey mahallesinde 44,4 ha~ 
numaralı arsalar arasında 85.~ 
metro murabbaı arsanın meııf 
murabbaına 8 ve içindeki ıııı 
zene 120 lira kıymet cak 

olunarak bedeli sekiz sene ' 
sek.17. taksitte ödenmek iiıe 
kapalı zarrıa müzayedeye !;ol1' 
muştur. Taliplerin ~artname t 
mak için hcrgün levazım ı~ 
dürlüğüııe gelmeleri teklif rııe 
tuplarını da ihale glinu ol 
2 teşrini evvel 930 per ~en1 

güniı saat l 5 te mezkur f11 

dürlüğe vermeleri. 

* * * lstanbul Belediyesinden: 
lledell ke~H 8220 Jıra ol 

Şişlide F.tfal hastanesi ci,·arın 
Ihlamur deresindeki mecra af11 

liyatı kapalı zarlla münakıı;;J) 
konmuştur. Taliplerin ~artııaı~ 
almak ve kc~if evrakını görJll 
içtn hergiın levazım müdurl 
ğüne mliracaatları. Teklif nı' 
tuplarını da ih3lc giin ii (ll 
2 resrinicV\·cl 9;,u cunııı 1 

' ı 
giinü saat 15 t k:ıd:ır nıt' 

müdiırlllğc vermeler. 

* * * 
Bedeli keşfi 596 lira 22 ktl ! 

tan ibaret olan Kadıköy ııı~ 
rii umumiyesinin denıze tlO " 
len müzahrafatına ait ıneııfe 
font borularla denize kadar .. 1. 
dit ameliyatı Eyllılün on. ti 11" 
cü Cumartesi gününden ıt~pt1 
ren kapalı zarf usulile ve 11 

gün müddetle müzayedeye ' l 
edilmiştir. İhale 4 Teşriııic'ıı 
930 tarihine müsadif Curna# , 
günü saat on beşte icra kı~. 
c.aktır. Şartnameyi almak V,,.. . 
d . h . f . . [1ltıı• •ı 
aıre eyetı ennıyesıne fi' 

caat edilmesi ve teklif zar dl 
11 

run tarihi ihaleden evvel ·~ 
encümenine tevdii lüzurntı 1 

olunur. 

* * * 
Kadıköy şubei idsriyesi~, d 

Osman ağa mahallesinin 'ıtl r 
darpaşa caddesinden daire . f r-
549,50 metre murabbaındal<' il 
sa aleni müzayede suretileı1 " 
bir sene müddetle icara 9 edileceğinden taliplerin Z jjl' 
!130 tarihine müsadif Salı g ı11 la 
saat 15 te daire encümeııirı' 
racaatları ilan olunur. k.ı 

atrnalC 
/ 

çirdi: vet ürktüm, Hürrem, ürktüm!.':'" büsbütün uçuruma 
- Köşke geldiğim zaman Kapıya vuruluyordu; Nevres mekti. . ti da 

öyle harap, perişandım ki..... Vacit, durdu: Hürrem Hakkı, kahve~ıJ1 fu 
Gözlerini açmıştı. Başını a- - Giriniz! dedi. bir yudum aldı, elini cebırı'~ hi 

ğabeyisinin başına yaklaştırdı: Emine, elinde kahve tepsisi türdü, sigar tabakasını çık' [:1 ın 
- Trenden inerken etrafı ile görünmüştü. Hürrem Hakkı - Eyvah! dedi. Sigarııfl,,,r 

hiç görmüyordum. Ayakları- !göz ucile; ne haber?. der gibi i- mamış .. Maahaza odaıııda 
mm itiyadı, beni köşke kadar şaret etti; Emine manalı dudak getireyim. 
getirdi. Aşina eseler, aşina ha- kıvırdı. Kahveleri verirken Nev - Hizmetçiye söyle. •ıı 
va, meveudiıyetimi kaplıyan res Vacit: - Bulamaz ki... • 
zından karanlığında bana reh- - Rasih, geldi mi-?. Dedi. Kapıdan çıkarken sordt1•6" ç 
her oluyordu.. . Emine. biraz evvel bakışlari- - İncelerinden isterserı _a 

Kollarım yanına sarkıttı: le, dudaklarının manalı kıvrılışi- na da getireyim. gı 
- Bitmiş.tim, tükenmiştim. le Hürrem Hakkıya işaret ve- - Hayır .. Mersi.. ~U 
Ağabeyisinin kolunu tuttu, ren sanki o değilıniş gibi gayet Hürrem Hakkı sofadarı şı~ıl'L tö 

şiddetle sarstı: saf, masum, tabii bir tavırla söy atle geçti. Merdiven baıfl;ııı-
- Niçin?. Diye sormuyor·~ !etli: durdu. Bahçe tarafındııll 1.ı3fııı 

sun?. - Hayır Beyefendi, daha tılar geliyordu. Kulak k3 rı ~ 
Hürrem Hakkının söyleme- gelmediler. İnce tatlı bir ses, Be!rnıı~1 fıslı 

sıne, sormasına vakit bırakma - Peki kızım! sine benzi yen oynak bır 
dı: Hürrem Hakkının içini kurt duydu: . geır 

- Çünkü yıldızım sönmüş- yiyordu. Emine, işaretile, ne an - Hürrem Beyefendı 
tü! Onun sönmesile, ben de !atmak istemişti?. Rasih gelmiş cek mi?. . 
sönmüştüm .. O dakikaya kadar mi idi?. Emine cevap verıyordtı~. d~ 
bu hakikatten gafildim. Daha Merakını Nevres Vacide his- - Gelecek küc-ük harı 
doğrusu kendi.mi tartmamıştım. settirmemeğe çalışıyordu. Onun - Sen söylediı{ rni ! · Ji ~' ~lr. 

Ellerini pantalonunun cep -
1 
kuşkulanması hiç doğru değildi. Eminenin sesinde ışve (Ilı 

!erine wktu, omuzfa.rını kısarak I Sinir buhranı geçirirken, şüphe gülüş fıkırtısı peyda .ol~~:rı~ 
cbla~nnğa başladı: ve tereddüt sağanakları geçirir- - Anlattım, küçu~aitıııe"'"ı 

- D~h~ ·~elen ürktUm ! E·; ken yeni endi elere salmak onu 



..... 

Meşlınr "Ceki Kugan., bugün ne lıaldt? 

----·---··-- başlıyor T f Mevsim -~----:....-
• ........__ il ••• 

. Geçen hafta mevsimin "Melek .. 
•le açıldığını ve ilk sözlü film olarak 
·:~•fine peşinde,. filminin geçiril~i
t•ni yazmıştık. Bu film beklenmedık 
bir muvaffakıyet elde etmiştir 

'"Define peşinde,, filmini Perşembe 

akşamı değiştirmi~ ve mevsim başlar 
ken OOhsettiğiıniz filmlerden: 

"Kurt Şarkııı., 

'

1

.M.elck sinemasının bu muvaffa· 
~Yetini g~ren diğerleri de bu hafta 
Ytni mevsime girmeğe karar vcrmış
lctdir. 

İsmindeki sesli ve şarkılı filmi ko

yacaktır. 

Bu filmi Amerikalı artistlerden 
Lüpc V clez, Gary Kooper çevirmiş-

Ezcümle "Opera,, sineması geçen tir. 
lene tc-m bir memnuniyet temin ede- Mevzu enteresan ve filmdeki şarkı 
tniycn R. c. ' markalı sesli maki~c- lar çok güzeldir. Bilhassa Lüpc Ve
lini celbettiği mütehassıslar vasıtası!~ lcz'in ceyyit s~si çok ruhnuvazdır. 

tılah ettirmiş vr salonun fazla aksı Evvelce de hülisa ettiğimiz veçhi-
8ada yapmasını men için duvarları ka le bu film bir dağ çocuğunun bir zen

lın kadifelerle kapatmıştır. ' b' . kıza aşık olduktan sonra tekrar 
. .. S 1 k•amı hususı ır gın .. 

Opera,. . 2 ı a :r. .. k ve mü onu bırakıp dağa dönmesını faka~ 
davcı gccesınde şehrı~ yu~se . . _ I onsuz yaşayamıyacağını görünce eski 
nevver sınıfına "Bataılle,, 10 pıyesın 1 h' · e ru·· cu edi•ini göstcr1r. Lüpe 
d "Tend- ıssın " en çekilmiş olen Fransızca k . 'd' 
resse., filmini göstermi§tir. Maama- Velez ço ıyı ır. 

-----~--· •+-----~ih (Opera) mevsime "Tendresse,'. 

ile değil Car•amba akşamındanberı Gaston Ravelin filme alacağı 
"E:vangeli~e .. 

1 

isminde sesli bir filmle "'L'Etrau~ere,, i Francesea Ber 
haşlamış ve kuvvetli bir film olan· · kt'r 
• tini çevırec~ 1 • 'l'endresse,. i mı"'vsimin ortasına sak 
1arnıştır. 

Evanjelin Dolores del Rio nun şar 
kılı bir filmidir. 

Bundan başka "Elhamra" sineması 
da Çarşamba akşamı yeni mevsim 
~~tnlerini göstermeğe başladı. Esasen 
ıç kapatmamış olan "Elhamra,, bu 

mevsime: 

"Bir kadın yalanı,, 

İsmindeki Fransızca sözlü bir Fran 
ııı film.ile başlıyor. 

&u filin' ı, Louise Lagrange Paul 
Capc!Jani, Boucots J cannc H 'lbl' 

'b' F c ıng 1 1 ransız ~rtistlcri çevinniştir. 
.. Mevzuun filme çekilişi iyidir. Ak
orter ••mimi oynamışlardır. 

Mevzuun hülıisaıı: 

* * * 
1930 senesinin ilk. dört ayı 

rf d Fox-Film bır kaç 145 za ın a 
·1 500 000 frank, geçen ~c mı yon • • · 

neden fazla oalarak kar etmış-

tir. 
* * * 

Hollywood ta Piirandellonun 
dört eseri filme alınacaktır. Mu 
harrir bundan 1,700,000 frank 
alacaktır. Sinemafl'n. paha~ya 
mal olmasının sebebı anlaşı ı -

yor. * • * 
Büyük sinema cemiyetl_eı:i git 

. salonlarının adetlennı art 
tıkçe Son istatistikte Para 
tınyorlar. , 900 War-
montun 100 Fox u~ on~n 250, 
ner Brosan s5o, R. . r 100 
Loewm 200 et Uruversa ın 
satonu olduğu anlaşılmıştır. Karı,ı birı 16, öteki 14 yaşında iki 

t>cuk bırakarak ölmüş olan bir adam * * * 
tnuslu fak t güzel bir ııatıcı b,a . 
k B g Yac-ı olur. Erkeğın ailesi böyle şeylere' Direktôr lort rowın ' .... k 0
' Yumar takımından olmadığı icin kic Cocgarun ailesine kuç~ . 

da,,., bu işten vazgeçmesini ihta; <· 1

1 

kardesi Patıd:ı filme vcnnelt!nnı 
•r1 · · · f Ac:ı· . ~r. Adam vaz geçer fakat tekrar teklif vr kab:ıl ettırmış ı. ff !· 
lr 'Yatına rU:u ederek k.<! nla e»k- b:ı od;ı Y u-·'üc kaı.lar m~va ~ • 

:. . olabı ecek mi? Ül'a da c.:apl'.n 
liteıck,. geçen h ıa koy 1 • ;ıı, gibi 'ıir hami 13.zır ve'ecc : 01 '? 

l\ITL!.l\'i':T CU~l\ 12 1~ Y Ll'L ı •ı.ıo 

• 

• 

• 

Amtrikalı kaşif Amiral "liyrd .. 

Büyük bir artistin ölümü Lon Chaney 
Geçen t:dıta yalnız vefat ettiğini 1 nıretile pandomimada büyilk meleke 

haber verebildiğimiz Amerikalı sine- peyda etmiştir. Bunun tcsirile 1912 
ma artisti Lon Chancy (Lon Çaney) de sinemacılığa süluk etmiş ve hayli 
dünyanın sayılı erkek artistlerinden çalıştıktan sonra en maruf yıldızlar-
biri idi. dan biri olmuştur. 

"Yüz yüzlü adam,, ismini alan Lon 

Chaney bilhassa çehre değiştirmekte 
pek büyük meharet gösterirdi. 

Bu artistin nagihan ölümü Ameri
kada büyük teessürü mucip olmuş
tur. Bu vefat kadar elemi mucip ol
muş ölüme rast gelmek için ti Ro
dolph vaıantinoya kadar çıkmak la
zımdıl'. 

Lon Chaner -~e~~hn~. sebebi~.~t ~e-/ 
ren zatürrecyı Gok gurlemesı ıs

mindeki filmini çevirirken bir kar 
Irrtınası esnasında oynadığr sahne es 
nasında zatürreeye tutulmut ve has
talık vahim iltilatat yaparak meş'um 
neticeye sebep olmuıtur. 

Lon Chaney, Colorado da bir dilsiz 
ve sağır ana babadan dünyaya celmit 
ve ebcvcynile dilsizcc konuşmak za-

' 

"lon Chaney .. muhum 

İngiltere sansürü bir kaç So
viyet filminin gösterilmesine 
müsaad~ etmiştir. Fakat Avam 
kamarasından buna itiraz edil
mektedir. 

* * * 
Byrdin kutbü cenubf seyahati 

Londrada Karlton tiyatrosunda 
gösterilmiştir. Halk büyük bir 
alaka ile vak'ayı takip etmiş -
tir. 

• * • 
Loyd Ceorge "A l'vest, rien 

de norvean,, filminin ilk irae -
sinde bulunmuş ve çok miltehas 

1 sis olduğunu söylemiştir. 

Maruf /11giliz sinema artisıi K/ayv Bruk 

-ı ~B=.-_,,_,z~desırı-ema-Jiii;,-eı:reı:ı·1·· 
- -----------------.............. -. - Bir Alman fırması ~esabına Al-ı Lita Grey Royd, Arcey ile evle-

manca sözlü olarak çevnlmege baş. neceğini söylemiştir. 
!anan ve (Claud Farere) Klod Farcr' • * * 
in "Öldüren adam" ismindeki ese
rinden alınan bir filmin İatanbula ait 

manzaralarını çekmek üzere bir hey'
ct bir hafta sonra şehrimize gelecek-
tir. 

.dr ı,:; tt~ Lcu çevirmekte ol -
duğu filmi bitmiş ve Londrayı 
gezmeğe vo.kit bulamadan Elst 
ree'dcn hareket etmiştir. 

- Eski Lüksenburg sineması yeri· * "' 
ne inııa edilmekte olan "Glorya,, si- Amerikada garip bir hadise 
nemasının 15 teşrinicvvcldc açılacağt olmuştur. Son zamanlarda Al -
habec veriliyor. manyada Gosefh von Lteruberg 

- Melek sinemasının arka tarafına ''Mavi Melek,, isminde bir film 
Sinc.nacılık ve tiyatro ononim ~irkc- 1 çevirmiş, bu filmde Emil Ya -
ti tarafından inşa edilmekte olaıı ve nings ile beraber Ltenıbergin 
Opera ıinem•sının mustecirleri tara- yeni meydana çıkardığı çok ga 
fındaıı kiralanmış olan "Artiıtik .. si· rip cazip, Marlene Dietireh 
neması .bit aya kadar açılacaktır. ieıninde bir yıldız oynamıştır. 

- "Melek,. sineması bu ıene şaya Amerikalılar Marlene Dietre· 
ru dikkat bir yenilik yapmıştır. Ame- hi hemen Hollywooda davet et 
rika ve bazı Paris sinemalarının tat- mi~ler fakat bu san'atkarla be
bik ettiği bu yenilik şudur: rabcr vazii sahne Josefh voi Ste 

Muntazam ve yekn~sak şık kostüm mberg de reyahate çıkın·ı;tır. 
ltr giyinmiş olan mtmurlar herkese 

paıaaız program tevzi etmektedir. 
Bundan başkJ bedava vestiyer tesis 
cdilmi~tir .. 

"Melek,, sahiplerini bu yenilikler
den dolayı tebrik ve digcr rakipleri
nin d ... bu iyi iıe iktıfa edeceklerini ü~ 
ınit ederiz. 

Anlaşılan Strenberg genç artıs 
tin cazibesine tahammül edeme 
mış. 

"Ho y o ıd,.da Fransız sinema kolonisi 

- Majik sineması EylGldcn itlba
rtn rski müsterjrlcri olan Taranto Ef 
Vl arkada§larından Haka film sahibi 
Hılil Kamil Beyr intikol etmistir. 

Strenbergin karısı bundan ınii 
teessir olarak, Aınerikada bü -
yük bir nüfuz sahibi oaln ve bir 
zamanlar komik Fattey ile, k:ı 
nsını başlıyan Charile Çhaplini 
afaroz eden bir papaz cemiyeti
ne müracaat etmiş. 

"B r ka./111 ya:ıırıı, f;/111 .Joı 

,2.ı boyanmakta ve- yeni mevsime 
haıırlanmaktadrr. 

Majik sineması da sesli makine ile 
nıilcehhcz olıcaktır. 

* * • 
1917 senesinde büyük b;r ya 

ralanınak neticesi olarakBinnin 
gham sükkanından M. Sulivan 
konuşmak hassoısınt kayip et -
miş. Fakat geçen ay "A l'Anest, 
rien de norvean,. filmini gör -
müş ve muharebe senelerini tek 
rar hatırlıyarak mütehassis ol
muş ve tekrar konu~IT'ağ ~ ba~· 
lamıştır. 

Olga Bakanovanın yakında 
bir çocuğu dünyaya gelecek -
tir. 

* * Çarli Çaplinin * sabık karısı 

Marlene Dietrich Avrupayo. 
avdet etmek mecburiyetinde !tal 
mıştrr. 

Bu vak'ayr haber \'Cren Fran
sız gazetesi, bunun Amerika -
nrn serbestliği kabili telif ol
madığım ilave ediyor. 

Sinema buhranı Ameriklda 
vardır. Los Angelcsle son za -
mantarda 50 sineman n kapandı 
ğı haber veriliyoı·. 

* * * 
Amerika Bahriye nazırı krova 

zör ve zırhlıların manevralarını 
sesli filme ald:nmştır. Ve bu -
mm için bütçede 19,000,000 
frank ayrılmıştır. 

* * * Sesli filmden husule gelen bir 
larizden Berlinde 51 salon ka
patılmıştır. 

• 

• 
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303~4 
30368 
30489 
:ıooo1 
::ıotı70 

:l08l!4 
30<Jl2 
30974 
.l0991 

31008 
!llOI\! 

31036 
31083 
31184 

31281 
31320 
.ll320 

31353 
3141.'i 

31430 
31586 
:11782 

!ll888 
.ı 1 QO<ı 
:ı 1 <ı.l7 
.ı2ou5 

,}21:-9 
l':22'24 
:1'.2':!, ~4 

:123().J 
:ı2:l()(ı 

.i'.2.~:-<J 

.ı~.19.1 

.12;;;:1 
J:2857 
.lJO:l 1 
,l.1'2'21 
.l.l.l4.'i 
.l.l.lhO 
3.l401 
.1.l4.l.J 

.lil.'i9 1 
:ı:ıtı~.5 

;ı;ı;2R 

.ı.ıı.ııı 

;tı8<)fı 

:ı.J<l 42 
.14004 
;\4129 
:14:.!b9 
a4'27.l 
.J4.106 
.ı-+.J.l<J 

:l4.'i:'i0 
.14.582 
;J4oS8 
;)47 39 

3481 t 
.l4H.iX 

.l4'1i8 

.15051 

3.5185 

J52b6 
a517~ 

35412 
.154.ll 

3.'i542 
351i07 

3.i831 
35874 
~5914 

tıO 

40 
40 

60 
40 

100 
1 ()() 
40 

100 
hO 
40 
4() 

40 
100 
100 

60 
fıO 

40 
40 
40 
60 
40 
hO 
60 
40 
60 
40 
40 

100 
60 

350 
40 

100 
ıoo 

!ıO 

40 
40 

100 
100 
40 

100 
tıO 

tıO 

40 
40 

60 
1 ()() 

40 
100 

fıO 

3.'iO 
40 
fıO 

40 
100 
lıO 

(JI) 

tıO 

40 
40 
40 
40 

uO 
hO 
bO 

100 

bO 
40 

aso 
40 

.l.ill 
hO 

100 
bO 
40 

bO 
h0 
40 

IOO 
40 

40 
tıO 

hO 
ıoo 

40 
40 
40 
hl) 

1 ()() 

40 
40 
rıu 

40 
IO 

JO() 

4-0 
100 

()() 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

tıO 

100 
40 

1000 
40 

100 
40 

100 
60 
40 

100 

35920 
;l;i9.17 

35963 
36006 
il6189 
aıııı5 

ilb'.!10 
J(J.128 
:16331 
37284 
37373 
37398 
ı\7401 

37405 
;ı~534 

37569 
37782 
3;934 
:17981 
38002 
38146 
38359 
38463 
38511 
3851!8 
38tı(ı6 

38741 
38760 
38841 
!l893S 
.l8982 
38987 
:ı91 .'i5 
.!9283 
.l9J46 
.ı•J384 

,19430 
;ı<H98 

39526 

J(J.'i58 
:19565 
;J%16 

.\9'·"7 

.199;10 
40041 
40173 
40260 
40279 
40340 
40394 
4046.5 
40474 
40518 

40558 

40604 
40611 

40()() 1 
4Ub85 
-ıo;83 

4-08~2 

40817 
409JO 
40948 
41049 
41232 

41243 
41337 
41583 
41S77 
41~55 

.; ı R.iO 

.tl874 

41001 • 
4·~0;2 

}20<Jtı 

42107 
42;311 
4·24.)9 

4:26;19 
42~!>8 

.ı.ıo~o 

.j.1086 

.ı.ıo<ı~ 

·1.1184 
4.1'.!19 
4.128".! 

J;IJ76 
4.1+8;' 
~.ı~79 

4.lh28 
4:lh9fı 

4,ı;· 1 <) 

4,190.1 

4.l<J 19 
l.W4<J 
HIO'l 
442:2! 

+14~2 

44-Hı4 

44{>()9 

44~89 

44804 
41<HQ 
.µ999 
4'iU-l2 
4:\0()7 
4;;1;5 
4'196 
Jo203 
4~286 

45352 
4;;442 
4:\447 
4;;727 

45744 
457b3 

40 
40 

350 
40 

3'i0 

40 
100 
fı(} 

100 
100 

100 

40 
lOO 
30 
40 
40 
lıO 

40 
tıO 

40 
40 

100 
40 
bO 

100 
100 
100 
60 
40 
60 

100 
100 
100 
40 

lOO 
100 
40 
40 

lOO 
40 

100 
60 
4-0 
40 
40 
40 

11000 
lOO 
350 

60 
100 
40 
40 
40 

3500 

1000 
100 

40 
60 
60 
40 

350 
40 
ıoo 
100 

1000 
40 
40 
40 
60 
40 

100 

100 

40 
100 
40 
40 
tıO 

60 
49 

lOO 
!l50 
100 
40 

100 
100 

40 
40 
tıO 

lıO 

40 
40 
40 

40 
40 

100 
100 
40 

100 

40 
:ıso 

bO 
40 

100 
40 
tıO 

60 
40 
60 
60 
40 

100 
40 
60 
40 
40 

N. 
45876 
45930 
45968 
46021 
46180 
46135 
4.'i2J7 
4fıoO ı 

47.'i05 

46b24 
4fıh98 

46732 
46ll07 
47058 
4713!1 
4;194 
47256 
47711 
4?7i6 
47887 
47921 
48078 
48226 
48317 
48400 
•48410 

48428 
48449 
~536 

48571 
48728 

487~8 

48810 
48866 
48889 
48955 
49072 
49368 
49364 
49536 
49b98 
49728 
49773 
49791 
49951 
49960 
50006 
.50010 
500~5 

50125 
50288 
:\0339 
50357 
50395 
f,()440 

50<0.1 
50801 
.108S6 
50919 
50959 
'°974 

50994 

5100S 
51187 
51228 
51381 
51479 
51491 
:\1685 
51816 

;; ı 8.~a 

518;'1 
51903 
51949 
52u4ı 

5224~ 

5'.1277 

5~373 

:;2.187 
5~581 

,'i'.!684 
S'l7.51 
5281!1 
S2857 
,,2915 
S\!9.10 
5.ıoıeı 

.'i.l:!SJ 

.'i.\272 

5.1297 
.5.1387 
SJ584 
.'i363!l 
,'iJ; 18 

537"4 
540JO 
54(ıt)7 

51099 
541bl 
5422!1 
54309 
.54409 
.145S8 
.'i46J3 

54655 
546911 
547111 
54810 
548211 

5486!t 
55053 
55240 
5s;ı115 

5.5386 
.'i.'i4f5 

L. 
40 
60 

100 
40 

100 
ı;o 

100 
100 
60 
40 

1000 
3.'iO 
60 
40 
40 

100 
40 
60 
40 
40 
40 

60 
100 

40 
bO 
40 

100 
60 
40 

Çelik çekme boru, Baklavalı 
saç ve teneke levhanın kapalı 
zarfla münakasası 27 birinci teş 
rln 930 Pazartesi gilnü saat 15, 
30 da Ankarada Devlet demir
yollarr idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edecekle
rin teklif mektuplarını ve mu-

vakkat teminatlarını ayni gün
de saat 15 e kadar münakasa ko 
misyonu katipliğine vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakasa sartname
lerini üç lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaşada idare vez 
nelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
33500 kilo delikli bakır antr-1 vakkat teminatlarını ayni gün-

tuvaz çubuğunun kapalı zarfla de saat 14,30 a kadar münakasa 
münakasası 27 birinciteşrin 930 komisyonu katipliğine vermele 

· ri lazımdır. Pazartesi günü saat 15 te Amca Talipler münakasa şartr• .e 
rada Devlet demiryollan idare- lerini beş lira mukabilinde An-
sinde yapılacaktır. karada ve Haydarpaşada idare 

Münakasaya iştirak edecekte- veznelerinden tedarik edebilir
rin teklif mektuplarını ve mu- ler. 

* * * 
Muhtelif ölçü aletleri kapalı zarfla munaka<aya konmu,rur. 

\hinakasa 29 eylül 930 pazartesi günü saat 1 5,30da Ankarada 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
'\'1ünakasaya i~tirak edeceklerin tekli! mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 15e kadar münakasa komisyonu 

katipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler munakasa ş:ırtnıımekrini bir lira mukabllinde Anka

rada ve Haydarpaşadaki idare nznelerinden te<larlk edebilir. 

* * * 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtı- lerin teklif mektuplarını ve mu 

mında yapılacak kömür tahmil vakkat teminatlarını ayni gün
ve tahliyesi kapalı zarfla müna- de saat 15 e kadar komisyon 
kasaya konmuştur. katipliğine venneleri lazımdır. 

10 
" 

164 .. 
33 .. 

Duy normal 

Porselen izolatör 
Cerrah tırnak fırçası 

12 ,, Cam kapaklı ~i~c 50 gr. 
4 .,, •• ,, ,, ı ::;o ..., 
2 ,, \' antilatörlü seyyar ocak bilyUk 
2 ., Seyyar ocak iki körüklü 

20 ,, Tc\ zi tablosu için sigorta 6-25 komple 
lıO ,. Anahtarlı duy cdisoıı normal 

60 ,, Duy A. nuris (2 lambalık) edison normal 
lO ,, Kristal aba~ur 

100 Kg Dana derisi (yerli) . 
10 Adet Kaynakçı için ı:;özlük(mahlazalı) koyu renkli oks t 

80 ., Ka~ nakçı için gözlük camı 
I! .~det Kurşun pensi lokması hAkki 

84 Pus Yarım yuvarlak orta diş törpü 14 pus 
3 Adet Yap; bilejti taşı (maha!azalı) 
2 ., Yuvarlak zımpara taşı 150 m-m 

] ,., u .,, '' 200 " 
3 ,, Duz perger 1 60 ,, 

1 
6 
6 
1 

3 
3 
.1 
3 

15 

il 
6 

2.5 
~5 

25 
25 

" 
.. 
n 

" ,, 
" 

" .. 
,, 

" .. .. 
•• 

., ,, 
Marangoz nişangeci 
Cam elması 

\ larngoz el makası 
., .. 

220 

düz 10 m-m 

" 4 J ,, 
Muhaddep rende 20 ,, 
.\Jukaar ., \!O ,. 
Zaviyeli ,, (çıta rende i) 
Donanma ha yarağı 0,50 X 0,75 yerli 

Tesviye ruhu ~işesi tuhi 5 santim 

" ~',, ,,8 .. , 
(;aıvanize gaz borusu dim:ği 1 ili 

.,, " ,., ,, 5,'8 
,, .., ,, ,, 3/4 

·r ı ııı 
" .. 

" 
40 

350 
JGOO 

Münakasa 2 birinci tejrin Talipler münakasa şartname-
930 Perşembe günü saat 15,30 !erini 5 lira mukabilinde Anka-

60 ta Ankarada Devlet Demiryol-
60 ları idaresinde yapılacaktır. rada ve Haydarpaşada idare vez 

25 
25 

T 3/8 
T 3/4 " •• " 

.,. ,, tt ,. 

,, Rakor ~ırıngası No 5 

flO Münakasaya i§tirak edecek- nelerinden tedarik edebilirler. 3 ,, Koltuklu ıandalye yerli 
6QL!vhaLavha klin~rit 4 m.m 

100 m Bez hortum 68 .., 

1000 Kg \lermer ıozu (yerli) 

1000 * * * 
60 Alj&ğıda yazılı mal:ıeme pazarlıkla satın alınacağından taliplerin 

tıO 16-9-930 Pazartesi günü saat 9 dan 1 1 buçui(a kadar isbaıı ni-
fıO 

lOO 
100 
100 

100 

40 
40 
40 
40 
40 
tıO 

hO 
40 

100 
100 
40 

100 
40 
o O 
60 
40 
4-0 
40 
40 
40 

10000 
bO 
60 

lOO 
40 
4-0 

60 
40 
40 

100 
tıO 

ıoo 

hO 
100 
hO 
tıO 

40 
40 
40 
60 
40 

100 
ıoo 

40 

4-0 
100 
40 
40 
40 
40 
40 

1000 
40 
ıoo 

100 
100 
100 

40 
40 
60 

40 
60 

100 

40 
40 
lıO 

100 
100 
:;o 
fıO 

100 

cut etmeleri ve tahriren fiat vermeleri illin olunur. 

300 Kg Toz kükürt 

300 • Gö/. taşı 

250 Adet Kışlık caket 

250 • • pantalon takım (yerli) 
2 50 Çllt • tozluk 
250 Adet ,, kasket 

7 50 • Don yerli 

7 50 " Gömlek • 
150 Çift Çorap ,, 
500 ,, Ayak kabı 
250} det Boyundan geçme fanila (yerli) 

40 Kg Taranmı~ kenevir • 
ı O ~ Adi sünger • 

ı Adet Yazı makine masası • 
ı 000 • Lokomoti! için tampon grasör garnittirü (yerli) 

200X240 

30 Kg Köııele 4 m/m kalınlıkta (yerli) 

24 Adet Ha.nal arkalığı (meşin) ,, 
300 Kg Şeker • 

ı O ~ Kösele ,, 
92 AdPt :.\luşamba cakct <ıo ~m bey .. 

6 Tüp Kopya makine mürekkebi 
ıo .\det Fihrist defteri (büyuk) 

2 ,, lsıor 1,00X ı,75 komple yerli 
12 Memur masa>ı (kroki mudhince) • 
ı o Tüp Makine mürekkebi (viyolct renkte) 
4 Adet Milimetrelik kAat defter halinde 

\! • Şapiroı:;raf muşambası '\o~ 
2 Kıı: J larita \Crni~i 

37 ,, Bakır çıplak tel 6 2-mm 1 

53 " " • ı o 
85 " 16 

" !80 
ıoo 

\!00 
200 

" ., 
.. 
.. 

n 25 
izöle tel 1 O 

16 

" 
25 

" 
" ". 
" 
" 

yeril 

Piyango mUdürlül!;Unden: 
\ll\Jürlük için mlibayaa edılecek 

olan 24 ıuo yerli m&den kıimüril 

için itaya talip olıc&kların pey ak
çcleri ile lılrllkte 15-9-9.10 p11.arıesi 
sut onb<:ıe piyango müduriügündc 
mü ıe~ekkil tıyıare mübayu komis
vonuna mliracıat1ırı. 

Zayi ruhsatname 

N. L. 
100 
40 
49 
40 
40 

100 

N. L • 
fıO 

40 
bO 

100 
40 

(,'enberliıaştı Vezlıhanındı kAln 
ırikoııi labıikımı ıiı 3·5·119il0 
tarih ve 1684 numaralı ikinci 'ınıf 

muafiycl >uhutnımemi zayi ettim. 
Yeni•ini çıkırıacağımdın eskisinin 
hiıkınil olmıdı~ı lltn olunur. Bulup 
,;eılıene mükilıı verilecckti•. 

Ugor Romcnidis 

Doktor 

HAFIZ CEMAL 
Curuıdan nıuda günltrde ôkle· 

den ıonıı suı ( 14- 16 ) dı lsıın· 

60 bul llivanyolundı ( 118 ) numero· 
60 lu hurn•I kabinesinde 
60 
60 

kabul eder. 

hastaların 

40 Telolon: lttınbul !i389 

5 Adet Şe! yazıhanesi ~ 
2 ,, Çeki ptaline mahsus mekine 

300 Kg Altı köşe dişi: somun 8 4 
25 M. Bez hortum 80 m m 

2 Adet Bidon .50 Kg 
1 ,, Tarihli madeni damga 

9 ,, Porselen lavabo ibriği 
l1 ,, Alaminyom tencere Küçüle 
2 ,, Pirinç tükürük hokkası 
1 ,, Lastik damga 

5 Kıı; Ateş emya boya 
5 ,, Siyah emKye boya 
ı Adet Benzin ocağı yern (kroki gibi) 
2TakımBir !(ramdan bir kiloya kadar (dirhem 

4 Adet ~:ı karpit IAmbası 0,250 ıı;r. 
2 ,, Karpit projöktör feneri 

.,, Tahta palanga makarası iki dilli 
ı ,, Di~ll çarklı palanga cereskal 2,500 q 

30000 ,, Zarf pulu (numune gibi) 
50 Kıı; \laftalin 

100 ,, Tutkal 

4 Adet Otomobil iç IAstlği 33 X 600 
4 ,, ., dış ,, 33X600 

2000 M. Siyah mücellet bezi (yeril) 

270 Adet Yaba 8di~li 
1000 M. Bakır izole tel I ,~ m-m 2 (yerli) 
200 ,, ,, ..., ~o ., .,, 

1000 Kg (N P 8) l demiri 80 ,, 45 ;., lı 

9 Adet Elektrik için ;\di siperi saika 
60 ., Hattı havııi ser!ili 25 m·ın 

l 5 ,, "!"! ,, ,.. 85 ~ 
,, Avukat çantası Adi (yerli) 
• Sulu boya fırçası 2 X l 08 20 

15 .., \ lcydan lambası memesı 1 O Kg 

1\ ., Gemici el feneri 

Uzun kıllı kalcmkAr fırca domuz kılı ;; 
" ' 

seri) ( yarlll 

;} 1 Q 40 

40 
40 

., ,, 
.., ., 

,, " 
" 

,, 
;' )< ;l 1 fi 

<) .ıı Q 

40 tt ,, ~ ~ .. 
\!O Adet Demir çenberli.., " 
~(l ..., .,, Tt ,, " 

" 
,, .3 1 •l 

40fi 
lO, .ıoo 

~ ) l 2 4C)h ~>t '' ,, ..., -ı ~ 

30 " ,. ., v 1 !> 41HI ·erıl'' 
Saat il, 1·2 dın >onra fiaı kabul edllmez. lıahat a!m.k, 1>!<' 

maıtcsi pazar günleri mühayaa kısmını müracaat etmelidirler ~1 
ırzo1unan malzemeden ver1i bulunın ık~~m için iştirak t·decı.k fJ 'r/ 
numunt!crini beraber g;tirmd"i numunetiz vuku bulacak teklif· •ı• 
edilmevecegı IIAn olunur. ./ 

müdDf' Evkaf Levazım 
lüğünden: 

(1 
:\\ütckaidin ve l'::ytam ve Eramili ~:vkal Eyltil ıı.ıo 11~ 

t-i1 
Te,rinisani 930 üç aylık m8dşlarını 13 Kylul 9JO Cumarı J'll 

tesviye olıınacap;ı clhede eshabı maaşın şubelerine :1~ ./ 

maa~larını almaları. ,,./' 

~5541 

5~671 

5S808 
~.5921 

:i:i989 
.'ib024 
50027 
50085 
5tıllı7 

:16172 
56333 
56;176 

5tı457 

5b719 

56786 
56806 
56845 
56974 
57016 
572JO 
57345 
57350 
fı7J88 

57419 
5~444 

s:~13 

40 
40 
40 

40 
40 

100 
40 

100 
60 

100 

40 
40 

100 
100 

40 
40 
60 

lOO 

57.573 
5761.l 

57853 
57972 
~7998 

58060 
582;J,1 
S&l l 4 

·.'il!J64 
.'i8J(ı 

58593 

58651 
58855 
58899 

59010 
590J!J 
59221 
:\9241 
S94J5 
59516 
59540 
5fıtılb 

5974fı 

59!145 
s•J<ıQ5 

100 
60 
40 

100 

100 
40 

100 

40 
100 

40 

Kız Muallim mektebine 
girmek istiyenlere: 

40 
lı(I 

!i500 
60 
60 
60 
50 

lelenbul Kız mualllm mektebi mUdUrlUğUnden: 
1 - Mtkıebiaılziıt ını maılllm luımmı orta mektep mezunlarile U.e ikinci dnre 

ili Bınım ılınıcıkhr. 

1tb' 
hirincı sınıf t.1 

t - Bu kısım dı loyll n meccınldtr. 

3 - Bu kısımdan muun olanlu hem ilk hem de ını mekteplerinde 

olacakbr. 
4 - Tıllplerin miktarı on beşi geçtlği taktirde mlis•bakı yıpılacaktır. 

!A ı~e 
mua!liınhli yapmak ' 

5 - lllı k smını girmtk istivcnler: A) 1 liiviyeı ciit.danı, B) 4 tane ttsim, G) orta nıelı.ttp 

li>e tudıknımeıi ile 20 •ylUI 19.10 ıktıımnı lı.ıdıı mektebe müucut etmtl tr.i. 



• 
l\llLLln,T CUMA 12 • fl:l(LUI, 1930 

----
• • 

asan s a 
. 100 sene aşatır, çürümekten vikaye eder. Diş'.eri inci 

DANTOS Diş macunu dışlerı . , ~ olur Ag-ızda gayet latif bir serinlik ve 

Bir harikai san' 
olup 20kuruşt 

gibi beyazlat.r. D:ş etlerini kuvvetlend:rir ve kanamaktan meneder ve dişlerin arasında kalıın tefessühatı \'e ufu~ 
rayiha bırakır. Mikroplan imha eder ve ağızdan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine mani olur. Avrupıda dai 
madalya ve nişanlar almıştır. Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu yerine başka bir marka verilirse almayı.uz. Çiln 

• 1 1 lelerme manı · 
ıza e eder. Diş ağrı arına, nez 

1 1 -addaktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın 
birinciliği alır ve birinciliği dipl~~ka ar ael d~, müstahzarıdır. 20 kuruştur. 

• 

D d fes ve mtı emm Y antos ünyanın en en _ 

Türk BİÇKi YURDU Müdürlüğünden: 
k•<lınları . . . ı 'QLlf Tel. İst 

18 inci ders >enesı ıçln f) l VA~\/\ 2083 
talebe kaV<iına hs~lnnmıştır. • 

.:__~ ORTA DERECEDE ~ 

Kayseri Talas Amerikan Mektebi 

Lisan Ticaret San' at 

U ti 250 llra • Nehari Ucretl 40 Ura Leylf ere 
Tedrisat 24 Eylülde başlıyacaktır. 
Yalnız erkek talebe kabul olunur. 

Talelıc kaydına başlanmıştır. ·-

vilayetinden: 
~·~ 
Manisa 

Bedeli keşli münakau müddeti 
Ura K. 

3+527 61 

11119 

12524 S4 

8.~:-7 ıs 

61'i6 88 

6077 30 

18 ey!UI saat 11,5 da 

13 eylQI saat 11 de 
13 eylOI saat 10,5 da 

il eylOI aaat 10 da 

13 eyltll eut 9.5 da 

13 eyJQl saat 9 da 

Manisa btasyonuııdakl lkmall 
inşaat ve elektrik te~lsatı 

Salihlide mektd' ın,aatı 
Ahmetli nahiv• morkeıinde mek
mektep in~ .. rı. 
Manisadtkl Necati Bey mektebi 
ihata dıvan lnşaatL 

Salihlide Altın ordu mektebi 
ihata dı van in,aaıı. 

Akhisarda Gazi ıııcktıbi ihata 
dıvan in~aatı. 

k il bedelleri ile ihale vakitleri g<»terilmiş olan mekteplerin 
Yukarda eş . k al f us'·ltle milnakuaya çıkarılmıştır. . d 1 . 0 ıo~tı ap ı :ur " 

ve ıhata ıvır ıııııı . . d olmak üzere kapalı zarfların tam muayyen 
61i ı it kanun daıra"n e 'k ı ı 
. ""'."ara vilt ette kabul olunacagı, taliplerin ehliyet vuı .a arl • 
'."~lıl.rındc •ııokuını y ti rinde bulundurmaları ve inşut ve ~eraıt hak· 
tıcarcı odası veslkalannı !_ele . llAyct Maarif mildürlUğUne müracatları 
kında tafslllt almak ıstl)cO erın ' 
lüzumu ilin olunuı~r. ______________ _:_ __ _ 

·s PO R 
Hayattan aeYk&laak •• dafma ••· . ,.ıı .• ıbhatlı Y< r..ı bıılwıınalı: a.bı 

t 
k11..-.cttca d4şflrmemckJı m6mk0n• ... 
dGr. SihhaUnJıJ •uhalaıa, ıfnlr 
ltrlnlli takYly• lıuıllyttl• 

alai tezyit lfiD k6f6kl•r 
n bUyilkltr tarafından 
mO.kcmmeJ bir kuvvet 
ilAcı olarak tandao 

rratos 
lr.ullaotnıı 

Her eczantdc bulunur. 

-~ Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

İstiklal Lisesi 

Fili 5 2~ ~2 
Radyo Makine 1 

11 ııe hder. 10 ! a 
Elekfrlk cereyanı veyı"ı r tasvonıarı alır. 

2400 metre mevctt s ~ 1 . ı . 
1- ·rı' l .. ıbı ı ·ıvas '' ustc•na Ye ga) "" . · 
kuvvci tefrikıve ve safıyet. 

ramo-fon Plaklarınızı~ 
s 1 ' • l/, ' 'ı i )ıık>dıııırk için bir t:crulw Y111' n 

... ... -· ... 
.., s ıt· 

ta lil' 

Arnavutköyünde kigir çifte saraylarda 

neha~e feyziati liseleri ~~::~ 
Ana sınıfı, ilk sınıfları ve ayrı tetklllt dahlllnde kız ve erkek orta ~e lise 
kısımlarım muhtevidir. Asrın icap ettirdljil en mUtekAmll vesait ve teş
kllltı haizdir. Kaylt muamelesine hatlanmıttır.Kaylt için mektebe veya 
lstanbulda Basiret hanında lktısat tlrketlne mUracaat edlleblllr. 
İstanbul cihetinden gelecek Nehari talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt vesaiti 
nakiiye Uettirilecektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 

• )ıı-derslere başlanacaktır. Tel: lat. 2887 - Bebek. 210 

Orman mühendis muavini 
Yetiştirmek üzere Orman amellyat mektebi açılmıttır. Leyli ve meccanldir. 

Tahsil müddeti üç senedir. lstanbulda Büyükdere • Bahçeköyündedir. 
Talebe kayt ve kabulüne başlanmıştır. Kayt ve 1 abu! muamelesi 1 Teşrinievvel 1930 

tarihine kadar devam edecektir. 

25 talebe alınacaktır. Fazla talip zuhurund11 11ralarında müsabaka yapılacaktır. 

Orman ameliyat mektebi kayt ve kabul şartları 
1 - Talipler Türkiye cümhuriyeti tebaasından olacaktır. 
2 - Taliplerin ya§ları 25 ten yukarı olmıyacaktır. 
3 - Tallpler orta mektep mezunu olacaktır • 
4 - Talipler, hastalıklı sakat olmııdıklarını, arızalı yerlerde dağlık havalide yürüyüp gez

meğe ve hayvana binmeğe bünyevi teşekkülatının mOaait ve mütehammil olduğunu tasdik 
eden bir tabip raporuna malik olacaklardır. 

~ - Talipler iyi ah!Aklı olduklarını ve hiç bir güna cezayı mOatelzim ef'al ve barekitta 
bulunmadığını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatas na 
malik olacaklardır. 

6 -Mektebe kaydolunan talebe olbaptaki şartlarına tevfikan noterlikten tasdikli kefalet 
aenedi vereceklerdir. . 

Orman mühendis muavini olmak için orman ameliyat mektebinde tahsile talip olan orta 
mektep mezunları 1 teşrinievvel 1930 tarihine kadar btanbulda BOyükdere-Bahçe köyünde 
Yüksek orman mektebi rektörlüğüne yahut orman mildürlüklerir.e, orman mü~~rleri ol~ıyan 
yerlerde en büylik mnlkiye memurlarına bir kıta istida ile ruüracaat etmelıdırler. Talıpler 
istidalarına hüviyet cüzdanı, mektep şahadetnamesi, aşı şahadetnameıi, hilınü bal mazbata-
ıile tabip raporunu raptetmelidirle!'. • 

Nafıa Fen Mekte~ine Tale~e Ka~ulü 
Nafıa Fen Mette~i MüdOrlo~on~en: 
l - :\1ektep meccani leyli ve tııluil müddeti 
1 - Gireceklerin yaşı 17·2S olmalıdır. 

üç senedir. 

8 - Lise mezunları imtihansız ltyli ve Orta mektep mezunları 

seden müsabaka ile alınır V 16 hafta nehari devam ederler. 
Hesap, Cebiı-, Musattah hende-

4 - Kayı işi Eylôl ı ilA 17-1930 dayapılır. .~------------======-
Saraçhaaebaşı'nda Horhor caddesinde Münir Pata konağında 

L::~~:.
0 Hayriye Liseleri erkek 

Ana, ilk , orta ve li•e kmmları vardır. Kil ve erkek t•lebc ayrı ayrı kısımlardadır. Bütün sınıfları 

\lerkeı Accnt•; Cılata kopnı 
Başında; Beyoğlu ~Jh2 !)uhe 
acente>i; :>irkeci'de \luhurJ3r 
zade hanı alund:ı. ·relcfon J.;t. 
2740 

Trabzon birinci 
postası 

(Cumhuriyet) vnpuru 1 S eylül 
Pazartesi 1 ! de Galata rıhtı
mından kalkarak lncbolu, Sam

sun, Giresun, Trnb1.,ın, Rizcye 
gidecek ve duııli~tc Surmene, 
Trabzon Tirelıolıı. Cire~un , 
Ordu, 0ııyc, Samsun. lncbolu, 
Zonguld:ıjt:ı u~ra\•arıtJ... gele 

ccktir 1 larckct gliııu yiık ka 
bul olunmaz. 

lzmir sür'at ı)ostası 
( Gulccnıııl) rnpuru· 1 5 Evlül 
pazartesi ı .ı,:w d.ı G1l:ı

tn rıhtınıındııı I\alkar.ık Salı 

sabahı lzmlre varır ve çar· 
şamba 14,30 da lzıııir'dcn kal 
karuk pcr~cııılıe sabahı ı:clir. 

\"apurda mlikcmıııel bir 
orkestra ve cazbant mc,-cut· 
tur 

1 touhul · lzmlr 'ür"at poıta
sının kah'° ocağı bir Hnc mOd· 
deqc kir<vo nrilecektır. Son art· 
ıırma,ı 15 - eylul · 9JO tarıhln<le 
y•pılaca~ınuan ı.tcyenlenn o gün 
sut 1 > da levazım mıldürliığüne 
~elmclcri. 

Karadeniz postası 
Tiirkİ)·e vapuru. 14 

eylul 
}lazar günü sut 20de Sir· 

kecı rıhamından ha-
reketle ( Zonguldak, lnebolu, 
Gerze, Samsun, Ordu, Giresun. 
Görele, Büyük liman, Trabzon, 
Sürmene, Rize, .\lapavrl, Pazar, 
Hopa)ya azimet ve ayni f~kele
lerle Ünye ve Fatsıya ugrayarık 
avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci :;nlonu karşı 

sında Mizan O~ltı ! lan No: 2 
Telefon lstanbul 354 

1ZM1R - l\IERSIN 
Lüks ve sür'at posta 
C~I1~RZlj~ \ apunı 

ı .ı cylu 

Pazar akşamı 
saat ı ıı 

dı sirkeci rıhtımından lıare 
ketle (Gelibolu, Çanakkal 

lzmir, Bodrum, Rad•ı<., Fethiy 
Antalya, A!Aiyc, ve \ler,i 
ne ) azimet ve avdet ed 
ccktir. 

TafsilAt i~İn ırkeclde K•J 
çük Kırzade hanındHki ace 
tasına mııracaac. td: fst 311 

Galata acentası: Ca:ata rı 

l tımı il5 numarada "\ uçino, 
tel: B. O. : l 6•l 

·----maı---SOÇETA ITAL '\ .A 
Dı SERVıST MARıTTIM 

Kcrn :ııı tiııop 

vapuru 15 eyi 
p:ızartc'i ı;ıı 

Kı Hence, Odc>s 
:\ı>Vı>ro:-iski, B 
tu ııı. Trulızırn 

Samsuna ı:idcccktır. 
Feda vapuru 1 ;\ C) Jul paz 

ıesl günıi llurgaz. \'nrııa, Ko 
tcnce, Suliııa, (,ıhı< ve ibra! 
gidcc~ktir. 

Brazile vapuru 1 fi cyltil s 
giinu saat 22 de :>i•nıar r. .. ,ıı 
Ekıpres olarak Pire, Nupoli 
Marsilya vr. cllnovayn g;ıdect•kti 

TafsllAt için t;aJ:ıtada mcrke 
ııhtını hanında umumi ııcant 

sine müracaat Tel: lkyırgl 

771 - 7;'2 ve ya Beyoğluıı 1 
Perapalas altında Natt:ı . ·a,y 
nal Türkiş turi;ı ııccnaivc 

Telefon Beyo~lu :ı5ıı9 \C ~ 
Tokatlıyan kar~ısında bcyııclmıl 
yataklı vagun kıımp.ınrn,ıtı 

Tel: Beyo;:lu 2.ı.ıo ,c )ahu 
lstanbulda Eminonunde it.mi 
ıokagmda 8 l\'uıııar:ıda aetnt 
vekiline milrııcaat. 

Tel. t,ı ın' ,i ? , l mevcuttur. Tallın lıcveti en maruf nıUderrf< ve nıualliınkrden nınrekkeptlr. ~·nnıııca tedrisata ilk sınıflardan 
baı;lsnır. I.eylt talebenin bilha•sa gıda ve sıhh•tine azami <likklt ve ibtimım olunmaktadır Talebe ırıektebln 

huau•i oıomoblllerlle mektebe gelir ve akşam cvlaine ayni • vesaitle göııd,rillr. • Süleymanlye &h7.ıa<ker şub<1in· 

• · ı • den aldığım 312 tevelliltlil .,ker Kayıt mııamclesı 'evam etmektedir 

ili SADIKZAOF. Bll\:\l)F,Rlfo'R 
\'APl R \ U 

KARAIJF ·fz. \ll'\ll'\/.\' 
\ ı·: l,l l' ı ( \ l 

_ _ ve~lkamı zayi etılın yenisini çıka. 

ı~uı·~a Ziraat ırıak-t<'hi ıniidiirlı"ii!~ı·~-Jıd-eıı·. racağımdan eskisinin hUkmit yoktur. 
·~ 'L L, Ş•hzıJe başı Kalender hane ma-

K ay it . ve kabul şera·ıt•ı hallcslnde k<'\ıcılar cadde.inde 
in önü 

121 numeroda ~Iebmat oğlu '"ruı u fJ, Z ·ır ~ J 
14 eylül i:l c o~- "' 

Hn•el'ln Cemalettin 
'\lektcbe Orta mektep mezunları hilA müsabaka alınır. Tulipler mektebe alınacak ----- -------

mlktan tecavıiz ettlP;i takdirde müsabakaya t~lıl t~tulur. Dr HQRHQRQNi 
Slrkcrl rıhtırıından ltnre ·.u 
'Zonguldak. lr:ebolu, A}. n 
cık, Sinop, Samsua, urdıı, 

2 Mektep leylt ve ıııcccanidir Birinci maddedeki cvsaftıın lıaşkn mektebe girmek istl-
ycn elendiler aşap;ıdaki şartl:ırı haiz ol,ması IAımıdır: 

A -- Tiırkiye tebaısından olmak, 
B Sinnl 19 dan yukarı olmamak, 
C \'ııcudü ziraata mııtahammll olmak, 
D - Sari hastalıklardan salim olduğunu musaddak tabip raporu ile tevsik etmek, 
E Aşı şclıadıtnamesi ve hUsniihal mazb tft ·ını haiz olmak, 
J Bizzat zi·aatla iştigal eden çiftçi ve arazi sahibi olduğunu tevsik edenler tercih 

olunur. 
4 - Knyıt ve kabul 7aınanı Te~rinl evvel bidayetine kadardır. 'fnliplerin ya doğruca 

mektebe \t>y·ı Ziraat nıiıdıır ve nıcnıurlukları ve mlilkiyc memurları vasıtaslle mektep müdü
riyetine üç hı' ı fııtoıtral '" vcsnikle lıa istida müracaat ermeleri lazımdır. 
5- Daha fıızla nıalt)mat .. ım~k lsıiycukrin mektep mliclüriyetlne müracaat etmtleri JAzımdır. 

.... .\1. 
1'0PLU 

• 1 

. 
Z 11: K E il .l \- l\ .. •••••••• .. 
TEDR iSA TA UYGUN 

li ıra at 
Maarii Vokaleli • T. T. heyetinin son defa kabul eylemlt 
olduğu hayat bllglsl esaslarına tatblkan irtibat cetvellne gllre 

tertip edllmlttlr. Renkli reelmlerlle cazip ve eevlmlldlr. 

13ir Kıraat kitahıllda ııeler aranır? 
1 - Hayat bilgisine uygun olması. 
2 - Çocukların merak ve allkaeını uyandırması 
3 - Ruhiyat ve terbiye kaidelerine uygun olması. 
4 Temiz bir llsanıa yazılmaeı. 
5 - Hikayelerin anlatılmaeını kolaylattıran bol resmi olmaeı 

işle M. Zekeriya B yln bu sene netredllen Toplu Tedrleata 
Uygun R slmll Kıraati bUtUn bu t•rtları havidir. Şimdiye kadar 
bu dc-eca Ukemmel mektep kitabı OörUlmemlttlr. a., 

sınltın da kıraatler! hazırdır. 

ı ·a~ıı·ı K.\~ ·A \'l' k:itaphaıı~sidir. 
ınel.:tepkTc nıeccanen nüınune «önderilir. 
~AA4 ~ 

Beyoğlu :Vlektep •okak '\() .ıs Glreson, Trubrnn, Sılr,ıı~nc, 
muayene sabahtan akı1ma •k>.l.ı. Rizeı ye ozim~t ve aynı lsk -

lelerle görel~ \'C Vakfık<b're 
Piyango müdUrlUğtin,!en: Kurban uğrayarak avdc• ~decekfr. 

ve udakal !ıtır afişlerinden I~'() Talsllll için S'rk cld~ , y-
~er bin adcı tab cttirilece~ı;ıden menet hanı altınd K r.ccııt11lı ~ı ıı 

J\ rnf1 rpr-pn• 1· ... 1 • • .... ..,,, ,ı 

ıaba talip olacakllnn pey akçaları l iıiiiiıı---------ıDııf 
ile birlikte la·9-900 cunıart«I saat 
on beşte piyangn mOdürlUlt!lnde 
müıeşekkll tayyare mübayaaı ko· 
misyonuna mürıc:ıatları. 

!!il-•• Dr. Ihsan Samı 
. !STAFiLOKOK A~ISI 1 
lstafllokoklardan muıevellit 

(ergenlik, ııan çıbanı, koltuk 

Nazik Çamaşırlarını 
için bu nazik temizle 
.,..,,~ f?j yici maddey 

' \.) ~ kull·ınını 
j . 

eli< ha•talıklarına karşı pek ~ 
altı çıbanı, arpacık) vo bO:JUn 

tesirli lılr aşıdır. 

ı•-• Dlvanyolu No 189 

EIAstikf 
Kemerle

rin Ş~ıeserl 

ı...~ •c hut••f ltfr ltfkod•n "'• 
P"'..ryeı .,k Ron ... ı hmtri hail 
~'-modast mucibin:ct stıt mat. 
hp tth•stbO.••lçenııa lttafcl "' 
zarafet. vOc1tdu.'8ııa yumuıaklık 
... f<YValİJtl ••rcligı Clbl dokru 
du""atuıı da tını~ tdcr. tı.ıa~aıa· 
.. .,.,,, ıf)artı Yt maıavvf'r ka· 

lalotunsuıu ıol•Jlrtdlnlı 
Y•riııe IBlıf mıılııılll ı 

ı•ınıtekl ' 

·_3·~ 
l•t•nbul fUbt1trtı 
Btyotlundı 

T6nr1 meydanında No 19 

" lıtıklil ulldcoir.dt Np ;ıas 
1-'iah . rırtıJan •hb•rte 

U)Q ant .. ıı:IW pul lı>hnd< -
cdilm.ı$tir 

Bu pu.llat obd.lr ı~ Jır kı bır lllucde 
motemmcı bir tupuk hmu.le anuır, o 
bdaı )attır lo tn n;ına kum.1.,ları bı.le her 
durtu yık.ama ıchlıtı:e .en wub:ıfau eder. 
&ron rlbısdcnrw butU\I bu ınna'p 
bıyıktı.rl.ar. Ltll.S •k rıt.am:ık pek ba:,ıı 
ft rmın liı1 ""' tlbısclcnnız, tk.ı muı.ı ~ 
dayand.ınr 

L ·- ...... . . .. 
K\11 •H L i \! \ 1 

~ ~u n1 ı 1n en r"'u·ız 1 1 n 
r lmı \b'ıpııs ... : r ,,, e lı l lu 
\ c '· k.lı. 



• 

'' Gudyer ,, in halisane bir tavsiyesi: 
........................ -............................... ~ ............. ._ ..... 

.. 

Frenlerinize dikkat ediniz. Fren lastik 
• 

asınmasına 
) 

Her sene memlektimize ithal edilen otomobil ve kamyon lastikleri, memlekette mevcut otomobil ve kamyon 
mıktarına nisbetle çok fazladır. Bu nlsbet mutlaka m.~kul bir dereceye tenzil edilmelidir. 

Bir tüccarın sattığı malın miktarını azaltmak için gaze
telere paralar verip ilanlara girişmesi belki de ilk nazarda garip 
gelir. Fakat tüccar olmak, vatani bir menfaati görmemek mana
sına gelmez. Herkes kendi sahasında gördüklerini söylemelidir ki 
iktısadi hayatımızdaki israflar azalsın, harice lüzumundan fazla 
paramız gitmesin. 

Sonra lAstiklerin haddinden evel yıpranması, netice iti
barile otomobil ve lAstik tüccarlarının da menfaatına muvafıktır. 
Otomobil ve kamyon işletme masrafı asgari dereceye inmelidir ki 
otomabil sahibi olmak ve otomobil ve kamyon işletmek istifadeli 
ve karlı bir hale gelsin. Yoksa mevcut olanlar nakliyecilik saha
sından ayrılır. Yerlerine yeniler gelmez. Böylece de bu günkü 
fazla satış yarınki az satışı doğurur. 

Şimdi sadada gelelim: ( Gudyer ) fabrikası, bir otomobil 
kamyon lastiğinin aşınmasına amil olan sebepleri fennen tetkik 
ve tahlil etmiştir. Bu sebeplerden yüzde altmışı, frenlerden ibaret
tir. Fren, lastiğin hayatında, yüzde altmış, diğer bütün amillerin 
mecmuu yüzde ~ırk derecesinde tesiri haiz olduğuna göre fren 
meselesi üzerinde tevakkuf etmek faidelidir: 

Bir otomobilin tevakkuf vaziyetinden normal sür'at vaz 
iyetine geçmesi için nıuayyen bir zamana ihtiyaç vardır. Normal 
olan cihet sür'at zamanından tevakkuf vaziyetine ayni zaman 
zarfında avdet etmektir. 

Hasıl olan lüzum üzerine fren kullanmak bu zamanı dörtte 
bir, hatta beşte bir derecesine indirmek demektir. Her ani ve cebrii. 

hareket hayata karşı bir darbedir. Binaenaleyh normal surette de 
her fren kullanmak, lastikleri, fren balatalarını ve otomobilin ve 
kamvonun kendisini vaktından evel ihtiyarlatacak bir harekettir. 
Binaenaley normal surette bile fren kullanmak ihtiyacını azaltmak 
İçin kalabalık caddelerde sür'atten fedakarlık etmek en muvafık 
bir tetbirdir. 

Fakat asıl fenalık, frenin normal bir halde bulunmamasıdır. 

Bunda da ilk ihtimal, fren mesahai sathiyesinin otomobil 
veya kamyonun ağırlığına mütenasip olmamasıdır. Her iki buçuk 
kilo ağırlığa bir santimetre murabbaı derecesinde fren sathı isabet 
etmelidir. Bu şart mevcut değilse netice lAstiklerin :aşınması şek
linde tezahür eder. 

Her otomobil ve kamyon muayyen bir ağırlık için yapılmış
hr. Fren sathı da o ağırlığa göre hesap edilmiştir. Otomobil ve 
kamyona fazla ağırlık yüklenince frene daha sıkı basmak IAzım 
gelir ki, bu da lastikleri vaktından evel aşındırır. 

Sonra frenin ayarı çok mühim bir mesele teşkil eder. Ayar 
edilmemiş bir fren yalnız tesirini kaybetmiş bir fren değildir. Ayni 
vazifeyi görmek için haddinden fazla tazyika muhtaçtır. Bu da 
lastiklerle balataları vaktinden evel ihtiyarlatır. Ayan el yorda
mile yapmak ve eyi olup olmadığını tecrübe tarikile tetkik etmek 
usulü maksada kAfi değildir. Mutlaka son sistem ayar makinala
rına ihtiyaç vardır. Bunların noksanı da memleketimizde haddin
den fazla l:'\stik istihlak edilmesinin sebeplerinden biridir. 

ıı 

' Fren meseleslne dikkat ederseniz IAstlklerlniz daha ömürlü olur. Bundan ham siz paraca istifade 

edersiniz, ham da memlekete lastık lthalatın~n azalması lllbarlle Türk lktısadlyatı mOsteflt olur· 

• 

VEKiLi UMUMi: 
• 

KEMAL HALiL, MEHMET. RİFAT ŞÜREKASI VE 
Türkiye Otomobil, Lastik ve Traktör Komandit Şirketi 

• 

1 

( Gudyer) in Türkiye vekaleti ve lstanbul 
satış yeri bir kaç güne kadar Taksim 

bahçesinin tam karşısındaki yeni 
binaya naklediliyor 

• 

• 


