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Jsmel Paıanın yeniden leılıll edece(/I k•blne a(Jlebl ihtimal bu zeı•nttan mürekkep ol11c11ht1r 

3 1nUJıap defte r lt rl a lAka 
ile takip edlr fyor. 

4- Muhtellt mübadele ko· 
misyona çartamba ıonn 
bir l c tlmııl yapacaktır. 

4 linci! sahifede 
t- felek 
2 - HJUye, 3- Me ktepllte r 

Vlsıf beg Refik beg Şllkrll Kaga be11 Abdl1lh11/lk Muıtafa bey ismet Paşa 7evflk Rüştü beg Şilkrii bey Yusuf Kemal beu Mustafa Şeref beg Zekll beg 
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Adliye, Iktısat, Nafıa, Maarif Vekaletlerine yeni şahsiyetler gelecektir .• ... 
Adliye Vekili Mahmut Esat Beyin istifa ettiği, gece Ankaradan gelen haberlerle teyit edilmektedir 

Adliye Vekili Mahmut Eıat Beyin iıtifa ettifini dün ıeee ıes -..lılt 
Ankaradan gelen haberler teyit etmektedir. 

Mecliı mahafilinde edindiğim maliımata ıöre, lımet P......., ,... 

kabineaini şu suretle teıkil etmesi muhtemeldir:Haridy., Mali,.., DahlllJ't't 

Sıhhiye ve Milli Müdafaa Vekiletlerinde tebeddülit oluuy • ..ırt. . .ı\dll
yc Vekaletine Yuıuf Kemal Bey (Sinop), lkhoat Vekiletlne llrtıaat E• 

.A.llettln ili Kellere ilk 
110/il atıyor 

Pş. müntahibi sanilerin 
reylerini Fethi B. e ver

melerini rica etti 

F enerbahçe maç;- kazandı 

1 

F enerbahçe: 3 - 111 Ker: 2 -Viner Spor: 3 -Galatasaray: 1 
( Y•zı.sı 6 inci uhlf•.,lzdA ) 
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ulta 
Tahsin 

·o: 43 
(TercUm• ve iktibas 
hakkı mahfuzdur. ) 

emduh Pş. nın jurnalı 
Balkan ittihadı tasavvuru nasıl 

suya düşmüş? 

Yıldız saı agınd• Haremden merıuinı klJşküne 
giden kapı 

8iyasiye gösteremediğinden M. ahvali m~liyesini_ tanzim m.ese 
Keşof İstanbulu terketmek dere lesinde ıbra~ı lıyak~t .ve kıfa
cesine varmıştı. Halbuki o a- yet edemedi. Rumeliyı elden 
ralık bizim Bulgarlarla bozuş- kaçırmamızın sebepleri~i araştı
• amız hiç muvafık değildi. in- nrken bu noktaların tan~ ~uzu
gilız siyaseti bu fırsattan behe- runda tenevvür etmesı lazım-
mehal istifadeye koşacaktı. dır. 
Esasen Sait Paşa dahi Babıali

;\JlLLl\'~:T 1930 

ARİC~ H BE ER .• 
Cemiyeti Akvam kitabeti 

A. 

umumı 

İtalya inhisarcılıktan şikayet etti; yeni bir proje hazırlandı 

Şikayet! 
Her devlet temsil 

edilmeli ... 

1 Ecnebi ıııatbuah J 
45 devletin 

' verdiği karar 
"Temps" gazetesi Avrupa 

Fırtına! 
İngiltere sahillerin

de şiddetli ... 
Cemiyeti Akvamın bir umu- · · b 

• kA 'b· d b kid Birliği meselesine hasrettığı aş LONDRA, 20 A.A. _ İngil 
mı :ı-tı 1 var ır, ve u mev e makalesinde bu Birlig" in tesisi 
<:;eınıykaet kuru.kild_u kurdu!abh, ~S: ı'rı'n ahı'ren Ceını'yeti Akvam he- terenin her tarafında, bilhassa 
- ., cenubi sahillerde 24 saattenberi gı ?'u rı on ı sene en en. ~r y'eti umumiyesinde kırk beş dev 
Enk Drumond bulunuyor. Katı-

1 
. .. .

11 
. f d .t şiddetli bir fırtına hüküm sür-

. · t ·ı· d' M · · etın mumessı en tara ın an 1 
• mektedir. Rüzgar, Folkestone' bı umumı ngı ız ır. aıyyetın 'f ki k b l d'l · · b b" 

d ki k• ı d t tı a a a u e 1 mesının u u- da saatte 83 mil süratle esmek-e er an ve memur ar a n- . ., 'k h 
·ı· F d C . t' yuK tasavvuru hakı at sa asına te idi. İngiltere ile Avrupa me-gı ız veya ransız ır. eınıye ı • 

1 
ld -

Ak ·b· b" "k b' .. cıkarmaga yo acm•ş 0 ugunu mleketleri aras'lldaki deniz se-vam gı ı uyu ır muesse- · d' ' ·. "B ı 
· · k' b · ·b· .. kaydederek ıyor kı · eyne · ferleri a7altrlmıs. ve bazı yerler-senın umumı ıta etı gı ı az mu . . . d b · 

h. 1 b' d 'fe mılel vazıyette bır sene en en de inkitaa ug" ramıştır. Hava se-ım o mıyan ır yer e vazı h' 1 1 d •. 'kl'k dik 
" nl · ·ı · b' k ası. 0 an egışı ı nazarı · ferlerine de muvakkaten fasıla gore en:ı seçı mıs ır ta ım . . b · 

h k k . t .d 1 ldu kate alınırsa hıç kımse u vazı- verilmiştir. De...,izde müşkil va-u u ve sıyase a am arı o . 
1
• .. 1 -

- b llid' F k b .. k.. Y<"tın 931 ey ulunde ne o acagınt ziye•,e düşen bir rok gemilere gu e ır. a at ugun u umu . . k ·- " 
• k' be k'lAt 'f . tayın edemez. Tetkıkat oını~- yardım için müteaddit tahlisiye mlı akıta tteş. ıka ı' ı ırazı mAucıpl yonu Cemiyeti Akvam heyetine İ 

o m tan gen a mıyor. s: . 
1 

. gemileri gönderilmiştir. ngilte 
. . . 1 müspet teklıfler arzedece <tır. · b 1 · -şayanı dıkkat ıtıraz talya tara- A . • ka 'T' b'l renın azı yer enne yagan ga-

fından geldi. İtalya hükumeti, vrup~nı~ s~ydasık.te 
1
mud u A~ · yet şiddetli ve devamlı yağmur-

bir müddet evvel bu hııs113ta bir 1 hassa onumuz e ı ay ar a · !ar pek büyük zarar ve hasara 
ht d. İt 1 ·ıı· manyada cereyan edecek veka- sebep nJ~ .• 1uştur. Birkar kişinin mu ıra ver ı. a yanın ı razı . • . 

1 
~ " 

Ankara belediye intihabı 
C. H. F. namzet listesinde kimlt>r var? 

ANKARA, 21 (Telefonla ) - Cüm h•·vli•) , O•men B. I Tchsildaroğl 
huriyet H • lk Fırk ,ı Ankara bele- Naşit Ha kkı Bey (Hakimiyeti Mi 
diye namzetlerini iJ3.n etti. Yarın in ye tahrir m~idilrü ), Ali Vahit 
tihabat başlıyacaktır . (doktor), Rıfat B. (Çulhaoglu) 

Namzetler 68 kişidir. Dört H., aza şit B. (Toygaroğlu) Bilal B. (gaz 
lığa namzettir. Gazi Hz. nin beledi- ci), Rasim B. (Serattar oğlu t~ 
yeye gelerek Halk Fırka8' namzet- car) Hasan Muslahattin B. (ma 
!erine rey vermesi muhtemeldir. mühendisi). Fevzi B. (Kütükçüoğl 

Cümhuriyet Halk Fırkasının An· Hüseyin Ertuğrul B. (doktor), Te 
kara belediye meclisi namzetleri şun fil< B. ( ezcacı) Muzaffer B. (ecza 
!ardır: Nurettin B. (eczacı), Mazhar 

Samiye Rifat H., Melahat Ziya (otelci) Haliın B. (mimar), Tevli 
Gevher H., Mümtaz B. (avukat) Şük B. (Ejderoğlu) Mithat (Tayyare 
Agah H., Mümtaz B. (avukat) Şük- miyetlndc) Ziya B. avukat) Ekre 
rü B. Tayyare Cemiyeti umumt reia B. (avukat).. Cemal Hazrm B. (a 
muavini), Raşit Bey (Ziraat Banka- kat) Arif B. (Çubukıuoğlu tücca 
sı m<'rkez mildlirli) İzzet B., (mühcn Vehbi Bey (Koçoğlu), Sabri B. (Ç 
dia), Muhlis B. (mühendis). !brahiın lakoğlu Mecdi Sadrettin Bey (g 
l{auf B., (baro reisi) Ateş Hakkı B. teci), Galip B. (mühendis, Devi 
(memurin kooperatifi mlidüril) Ha- demiryollarında) Recai B. (Ticare 
!im :S. (Kütükçü oğrlu Tüccar) Veh odası azasından), Hilmi B. (Bulgur 
bi B. (doktor) Hayrullah B. (avukat oğlu) Muharrem B. (sabık maarif 
Hayrullah B. (avukat) Alaeddin B. dürü) Mes'ut B (Ya.ğcıoğlu) Os 
(Anad?lu ajansı U müdürü) Yusuf B. (Meclisi umumi azası), Mesut 
Hikmet B. (doktor) Hamit B. (İş (Mecllıiu mumt aza ... Ahmet Şü 
Bankaaı umumi katibi) Fethi B. (İ~ B. (Zahire borsası umumi katibi 
Bankası merk•z müdilrü Ziya B. (C. Hüseyin Şevket B.Düyunu U.müme 
H. Fırkası Başkatibi) Nusret B. (tile yizliğinden mütekait. Süleyman 
car) Hüseyin Enver B. (doktor) Re makina mütehassısı Hıfzı B. (Çadı 
şat B. (Emlak Bankası merkez mü- cı oğlur) Ekmel B. (Hah tüccarı 
dürü), İsk•nder B. (C. H. Fırkası Necati B. (diş doktoru) Emin B. (ti 
muhasebecisi), Ahmet B. (Hanifoğ- caret evi sahibi, Hüseyin B. (Emol 
lu. tüccar), Mustafa Cemal B. (mü . yet şirketinde). Mehmet B. (tüccaS 

k d k . t d" _. yıe tabı olacaktır. Hatta ne o ur yaralanm-ş olduğu bi!dirilmek-ve açı ça eme ıs e ıgı şey e- . .. • . . • -· 
sas itibarile şudur: Cemiyeti sa olsu:l.bır Alman hudkume~ının tedir. Mes'uller aranıyar 
Ak k •. 1 ... b .. 'nh' M Curtıusun nutkun atayın e- İ 

vam atıp ıgı ugu..-ı. ı ısar . · . · · HAVR 20 AA Okyanus · h d' 1 · · .. k C. H. F. her tarafta 
altındadır. HallJuki Cemiyeti dılen sıyasetten başka ~ır vazı- • · · - zmır a ıse erının mu- azanı yor 

1 . . .. _ yet almıyacağı nazarı dıkkate a- Atlası ve Manş denizi sahillerin sebbipleri ve alınan 
Akvam beyne .mılel bu mue~se- 1 b' I k b" "k b' b . t de fırtına hüküm sürmektedir. ANKARA, 21 A.A. - ine-
sedir. Bir ı:ok devletler bu mües ınsa 1 

e pe uyu ır asıre Bir çok posta vapurları hareket- ifadeler göl, Mihalıççık, Kadınhanı, Sa· 

t 1 nin aciz ve HUnkarm tavassu-
* "' * seseye işti~ak etmiştir. Böyle ve pek emin bir teyakkuz göst~r !erini tehir etmişlerdir. Fırtına İZMİR, 21 - İzmirde nüma banca ve Rizenin Pazar nahiye· 

Devri meşrutiyette ayan aza olduğu halde umumi kitabet teş mek vazifedir. Mesele şunu bıl- Ouessant'da büyük hasarat ika yişler münasebetle polisin yap- sinde yapılan belediye intihaba· 
lığına tayin oluna.1 Müşir Fuat kilatında en mühim vezaife di- mektir ki 14 eylul intihabatın- etmiştir. Birçok balıkçı gemiler makta olduğu tahkikat el'an bit tında Cümhuriyet Halk fırkaJI tunu talebe muztar kaldığını 

resmen arzetmiş bulunuyordu. 
Aldığ ım irade üzerine Mösyö 
Keşofu davet ettim; geldi. 
Dos ane konuştuk. Kapı kah
yasının itilafperverliğl ve iti-

l , dali efkarı aşikardı. Kendisiı•: 
1 hadisenin maha!H vukuu olan 
, Menlik kaztsında bir tüccar ve-
1 killiği tesisi için Babıaliden 

ı ı resmen müsaade istihsal edi-
1 lip edilmediğini sordum. Ka 
J pı kahyası buna bittabi menfi 

ı l cevap verdi. Çünkü henüz öy 
~ 1 le bı r müsaade istihsal olunma
' 1 1 mıstı. Burası tahakkuk edince 

iptida bu yanlışlığın tashihi lü 
ı ı zumuna kani oldu. Bunun için 

ml.racaat vukuunda usul ve em
salı veçhile muamele olunaca
ğını ve o:ıdan sonra işin mec
rayı tabiisine gireceğini söy-

' !edim. Müsyü Keşof kendi hü
kumetinin henüz müsaadei res 
miyesi alınmadan bir mahalde 

, tıiccar vekaleti tesis ve arma 
tal k etmek gibi haksız bir ha-
.kette bulunmu olduğunu 

teslim edince meydanda mese
ı le kalmıyordu. Bunun üzerine 

tarz ye itası gibi şeylere ha 
1 c.et kalmadan iş neticelendirildi 

Ancakt Sait Pasanın şiddeti 
nahvetten mütevellit gayzı baki 
kaldı. 

Bu munasebetle akim kalmış 
olan Balkan İttihadı meselesini 
tekrar mevzuubahsetmek iste
rim. Dahiliye Nazırı Memduh 
Paşanın minküllilvücuh şayanı 
miiahaze olan ve Sultan Hami-

11 din vehmine hitap eden mahut 
jumalı iizerine Balkan İttihadı 
tasavvuru suya düşünce bizim 

' için yapılacak şey Bulgarista-
~ n ve Romanyanın sahai ara-

Paşanın başından son zama'llar ğer devletlerin miimessilleri ya 1 dan sonra Beri in hangi ruh ile, karaya düşmüş ve temamile par memiştir. namzetleri kaza:ımı~lardır. 
bir macera geçmişti. İlii.nı hür- te~rik edilmemiş, yahut da ken- 1 Alman zimamdarlarının sadık çalanmıştır. İtalyan bandıralı Zabıta dün silah satan mağa- f ·} • t · 
riyete kadar menkubiyet için- kalmak istediklerini teyit ettik- Tuçcania vapuru Ouessanttan zalann sahiplerini çağırmış, 4 ngı iZ ayyaresı 
de ve mahbu3iyet denecek ka- leri sulh siyasetine devam ede- 6 mil açıkta batmak tehlikesine ey!Ulden itibaren ne kadar silah Ceyhana indi 
dar s kı bir muhafaza altında ceg· idir. maruz bir halde bulunmaktadır. sattıklarım sormuş, fakat satı- . ıd 
yaşamasını mucip olan bu ma- lan silahların mutadı geçmedi- .. EREQLİ, ~1 A.A. Evvel 
cera Sultan Hamit devrinin Meçhul değildir ki Almanları, p h • • ğini öğrenmiştir. gun muhalefetı havadan dola)'l 
jurnalctlık garabetlerine bir nü- bunu ifa için muhtelif tarzları apanın arıcıye İZMİR 21 _ Zabıta bugün Ceyhan istasyonuna inmeğe. 
mune olduğu için bir kaç satır- vardır. Stresemannın siyaseti nazırı Hizmet ga~etesinin Yeni mes'- mecbur kalan İngiliz tayyaresı 
la yazmağı münasip gördiım. sağ cenah fırkalarının tazyiki al ul müdürü dişçi Recep Beyin i- dün saat on bi'.d~ bilaarıza yo11l 

Müşir Fuat Paşa liyakati as- tında terkedilmiş ise-sahnede ROMA, 20 A. A. - Kardi- fadesini aldı. Recep Beyin mua- na devam etınıştır. 
keriyesile, mertliğile, cesareti kalınağa karar veren-başvekil nal Pacelli'nin h · H Ik f k 

istirahat etmek yene anesı a ır asının kar-ve tok sözlülliğü ile tanınmış BrUnning başka hangi tarzı ka- İ ~rsındadır. 
ümerayi askeriyedendir. Rus bul edecektir?" üzre sviçn:de 1 Binaenaleyh kendisi hadise-
harbinde Çar orduları İstanbu- kalacağı mlid- . 

Kanadanın vaziyeti det zarfında ba ,.e şahtt olmuştur. 
la viirürken p~y tahtı müda-, Mutemet Salih Beyle Halk 

k 1 zı Alman diplo-faa eden askerin kumandanlı- 1 "Times" gazetesi başına a e fırkası azasından Sabri Beyin i-
ğmda bulunmuş ve Rus kuman- ı sinde Canada (Kanada) nın ye- matlarına mii!aki fadeleri yarın alınacaktır. 
danı Şovalof ile karşı karşıya ni başvekili Mr. Bennett tarafın olmak niyetinde S f S f• ı· . . 
gelmiştir Sulta:ı Hamit Fuat dan yeni tatbik edilecek gümrük bulunduğuna dai O ya e Ir Iğımız 
Pş.yı severmi idi, ondan çekinir tarifelerinden bahsetmektedir. ortaya çıkarılan ANKARA 21 (Telefonla) -
mi ıdi, onu ya:l·nda mı yoksa u- Kanada da her yerde ve İngiliz şayıalar Vatica'l Sofya sefaretine Tokat meb'usu 
zakta mı bulundurmak isterdi Slr Ertek Drumond imparatorluğunun diğer yerlerin mahafill tar~-

1 
Şevki B. in tayini takarrür et-

bunu tamamile kestirmek ka- . . . . . .. .. . 1 de olduğu gibi iktısadi buhran fında~ tekzıp 1 miştir. 
bil değildir. Yalnız şurası mu dılen~e pe~ ı~n~ı, uçuncü dere vardır. İşsizlik derdinden Kana- edilmıştir. ~. PACELL! Bir haydut yakalandı 
hakkaktır ki hiç bır şeyden cede ış venlmıştır, :8~ mahz_uru da da müteessir oluyor. ltal ada işsizlik 

· .. .. · · ortadan kaldırm~k ı_çın Cemıy_e- "Tı'mes" dı'yor kı' .. "Han'cın' Y • . . URFA, 19 - Vaktile kaç ve çekinmıyen ve scizunu esırgemı- . b' h 
yen Fuat Paşanı-ı bilumum ah ti Akvam um.umı. kıtab~t teşki- rekabetine karşı Kanada piyasa ROMA, 19 - Resmı ıstatıs ren baskınında bulunan ır ay 
va! ve harekatın , Pcreye gidip !atının her ~ll~tı temsıl edecek sım himaye etm::k suretile işsiz tiklere göre ağustosun sonunda dut, kıyafetir. değiştirerek hu
kimlerle görüştüğünü, evine surettte tatlılı lazımdır.... ilice care bulacağı hakkındaki İtalyada mevcut işsizler 375,548 dudumuzdan geçmiş, fakat $e
kimlenn gidıp geldığini sıkı bir ~~~di Ce~i~eti A~vam kita-

1 
k:na~tini tatbik etmekte Mr. kişiye baliğ oluyor. hirde dolaşırken yakalanmıstır. 

Belediye fen hey' eti 
Belediye hey'eti fenniyesinill 

eski emniyet sandığı binasına. 

nakli hakkında bir tasavvur var 
dı. Fakat bilahare bundan va.Z 
geçilmiştir. ~uhtelit mübadel~ 
altıncı tali J )misyona eski Hafi 
ciye binasını tahliye ettiktefl 
sonra Eminönü kaymakamlığı 
buraya gelecek ve kaymakam~ı· 
ğın şimdiki bulunduğu Beyazıt 
belediye dairesi binasına da f~ 
hey'eti geçecektir. Eski emnı· 
yet sandığ; binası ise daha ziya· 
de Banka tarzında bir bina old~ 
ğu için buraya da belediye ve ~ 
darei hususiye nıuhasebe\CJ• 
naklolunacaktır. 

tarassut altında bulundururdu. bett ıc;;ın yenı bır proıe hazırlan Be:mett vakit kaybetmemiştir". 
Diğer taraftan muayede merasi- ~uşı,ır. Bu İtalyanın muhtı~ası 'ı "Times"Kanada da yapılan son An karadan mektup .. 
mınde tahtiD saçağını tuttur- uzenne oluyor. intihap esnasında :!'Jı:r. Bennetin -----'-----------------------....:C---------''-----
mak gibi mühim bir vazifeyi CENEVRE, 20 A. A. -Ak- himaye. us~l.ünü ın~d~faa ile mü Vatandaşları yanlış ı·stı.kamet ve Müşir Osman Paşanın vefatın vam Cemiyeti umumi katipliği- cadeleye gırışerek ıntıhabatr ka- ı 
dan sonra Fuat Paşaya ver-

1 
ne ait yeni teşkilat projesini teş zandığmı hatırlatarak şimdi de · k k k ı ' 

~~:tı~l!~~~~::ı edi~~:.: p;;;:~ 1 ::a~~;~l~~~i:~~i!~~:ıe;~~t~~ ~~s~z~i!.~u~ai~!~~:~~:~ı;~:ü ~~:~ telakki! ere sev etme ten sa ,. ına ım •' 
sızcaya , .- f vr Fr11n•r7. ~· ··~- 1 kiz murahhası M. Vasconce!ası ve ediyor. Ka:ıada başvekili ye
sile konuşmak melekesıni haiz 1 ı ı reye karşı 28 rey ile mazbata ni tarifelerin tatbikile dahili pi-

• (Bitmedi) mumrrirliğine intihap etmiştir. yasa hariçten ge1ecek emtiaya 

Hamdi Bey 
. karşı himave edilirse bir kaç 

. Bundan so:ır~. ek~llıyetle.-e 1 hafta zarfında işsizlerrien 25,000 
aıt .me;ıelelere mu.t~a~lık oıa:ak kisiye is bulunacağından emin 

Yeni fırka erkanı halk arasında yanlış telakkilere yol 
açmakta kendilerinin günahı olmadığını iddia edebilirler·· 

Viyana sefiri dün gitti ' zısı bütün kuvvetlerini az za
man zarfınd hudutlarımıza sev
ke müsait olduğunu göz önüne 
getrrı:-rek Anadolunun uzak yer
leri •den mahdut vesaitimizle, 
asker celbolununcıya kadar 
Rumelide kuvvei kafiye bulun
durmak esbabını temin etmekti. 
Sultan Hamit bu endişe ile ge
re!· komisyonu askeriye ve ge
rek maiyyeti seniyye erkanr h<ır
oiye müşlirlüğüne müteaddit e
mirler verir dururdu. Komis
yonu askeri bu emirler üzerine 
tetkikat neticeeinde Rınnelide 
her ihtimale karşı büyük bir kuv 
vet bulundurulması için bazı ten 
sikatı askeriyeye lüzum oldu
ğu:m ve bunun tahakkukuna ka
dar vakit kazamlmış olmak için • 
Ba llcal' İttihadı faaliyetlerine 
d"• ım olunması lazimeden bu
!uncl .unu arzetınekte idi. Bi
nae<aleyh bu meseleyi müzake

HBmdl Bey glaerken 
Viyana sefirimiz Hamdi B. 

dünkü ekspresle Avrupaya ha
reket etmiştir. 

venlmış olan ve bı rıbırden hısso ı bu"lnnm~ktadır. 
lunur derecede farklı bulunan j "Time3 " Kanatlanın yeni hi
rapcrlar hakkında umu~~ bir ınayc tarifesi tatbikinin Ameri
muzakere açılın ştır. Bu muza- kada Kan:ıda emtias.na karsı a· 
k~re neticesinden anla.~ıl?ıgın~ iman vaziyete bir cevap old~ğu
gore yalnız İtalya hu_kumetı. 1 nıı yı.zıyor. ''Times" Kanatlanın 
bu meseleler hak~ındakı nokt_aı 1 himaye tarifesinin İngiliz emti
naz~ı:mda ısrar gostermektedır. ı asır.a karsı Amerika veya Avru 
İngılız ~urahhası .~.'. D~lton, pa eıntia~ına olduğundan daha 
bu noktaı n~zarı çurutmege ça: az ağır olduğunu kabul etmekle 
lı~In_'.ştır. Muza~ereye .Pazö:\rtesı beraber bu tarifesi:->in İngiliz ti
gunu devam edılecektır. caretinin de aleyhiı:de olduğu 

CENEVRE, 20 A.A. - M. fikrindedir. 
,_..._ ... _ --Briand Bulgar hariciye nazırı 

M. Bouroffu kabı:.! etmiştir. Vahim neticeler ! 
BERT.İN, 20 - Alman inti

Amerikada ihtikar habatında Sosyal nasyonalist
DET.KOİT, 20 A.A. _ Pet- !erle komünistlerin muvaffak ol 

rol ticareti le müstakil bir suret- masını A 1man gazeteleri bcdbi
te iştigal eden 10 tüccar Stan- ·ıane tefoi~ e~iyorlar. !3er~i~er 
dar d'Oil, Whitestar, Singlair, 1 Ta~eblat, _ıntıhabat. r.etıce~ının 
Shellpetroleum, Sun Oil petrol 

1 
~~h.ım netıc.eler tevl•t edebılece

kumpanyaları aleyhine fiatlerin gını yazıyor. 
de tenzilat yapmalarından ve bu _ ..... _..,_ 

Ancak bir noktayı kabul etmek lazımdır ki bu zevat politika mücadelesinde 
kendilerine çok mes'uliyetli bir bayrak açmış vazi}'ette bulunuyorlar 

Keıkin bir politika havasile meıbu olan Anka- ken fikirlerinin bu kadar aykırı manaya a!ınd•i"'' 
rll mevzulannı en ziyade lımet Pata ile Fethi taımıftır!. 1 

Beyin nutuklarından alıyor. lımet Paşa daha evvel Yeni Fırka erkanı, fikirlerioin yanlı§ anlatııın-· 
•Öylemitti; halbuki muhterem liderin nutkunu oku- 11ndan meı'ul olduklarını, halk arasında yanlıf t~ 
yanlar, Batvekilin beyanatını dikkatle okumadığına li.kkilere yol açılmaımda kendilerinin .,ünahı 0 

hükmedeceği geliyor. Fethi Bey, bile bile yanlıı an· madığını iddia edebilirler. Fakat insaf ile kabul et· 
lıyor, dememek için bu hükmil kal>ul etmek daha melidirler ki, politika mücadelelerinde vergi ""'.' 

doğru olur. selesini bir bayrak olarak kullanmanın zafllrı 
Müphem sözler, yanlı§ fikirler tıpkı çığ gibidir. neticeleri bundan batka bir ıey olamazdı. 

Kulaktan kulağa, dilden dile, halka dofru yuvar• d·yo • 
!andıkça büyür. Büyüdükçe de aod mahiyetini, Niçin bu meôele üzerinde o kadar 11rar e 1 r 
manaaını değiıtirir. Nihayet o dereceyi bulur ki, rum?. Neden halk ara11ndaki telakkilere kadar bil 

hemiyet veriyorum?. Bunu izab etmeden •""el' onları ortaya atanlar bile tanımaz olurlar. Serbest d ş.,. 
·ı ak tarzdaki vergi politika11nın halk ara11nda nas Cümhuriyet Fırkasının ve liderinin vergı er h • 

kında ortaya attıkları fikirler, biraz öyle oldu. latddıimı anlatayım: 
Kendilerinin de tanıyamıyacaldarı tekillere ıirdl, - Bir kaç ıene vergi verilmiyecek. 

pek garip kıyafetlere büründü. - lnbisarlann hepsi kalkacak. 
Mesela: Fethi eByin inhisarlar hakkında IÖY· - Ziraat Banka11 alacaklannı affedecek. .. li· 

!ediği sözler, aıaiı yukan, malUmdur. Fakat bakı- Bur muhitlerde itin böyle anlatıldığını '°: ~ 
nız: yalnız ıeviyesl o kadar ydkselmemiı olan yen veya tahmin eden ben değilim. Vilayetlel' •,,,. 
halk arasında değil, hatti bası münevverler ara • gelen resmi mallimata lıtinat ederek söy)üyorU 

ı uf .. unda da nasd telakkilere, nasd mübaliialara yol Bazı yerlerde tahıildarlan reddedenler o [11 ~· 
açıyor: Bir kaç gün evvel vergisini venniı olan baZI didl re faideyi mucip olacağı tabii 

ike ~ ı-~mete uğratılması ne 
gibi '1rvarrat VI" yiatı istil
zanı et i~i ciimlenin malilmu
dur. Ealııfilı b · hususta 
eseri m waffakıyet göste-
remed iti l!ibi Runıelinin 

Hamdi B. hareket ederken: 
"evvelce de söylediğim gibi Tür 
kiye - Avusturya ıniinasebatı 
çok iyidir. Ticret muahedesi 
yakında aktedilecektir. Aramız 
da hiç bir ihtilaf yoktur." demiş 
'tir 

suretle tröstler hakk nılaki ah- Sofyada yangın 
karni ihlii.l etmelerinden dolayı SOFY A, 20 - Razgrat şeh-
bir dava açmışlar,Jrr. Bu dava- rinde büyük bir yangın çıkmış 
nm petrol fiatlerinde istikrar te-ı ve şehrin ticaret mahallesi tama 
minine !:alışmak için Washing men yanmıştır. Birçok insanlar
ton hükiJmetinin müdahalesini J da telef olmuşlardır. Ha3aratı 
intaç ~deceği zannolunuvor. 1maddiye pek büyüktür. 

Fethi Beyin Balıkesirde IÖ)lediii nutka cevap tandaılardan: "Ah ke,ki bir kaç gün beklese~ efl' 

veren lbrahim Bey isminde bir zat diyor ki: de, hu muafiyetten ben de i•tirade edeydi,,.!,. d•Y (f 
"İnhisarlar, bu memleketi çıplak ve Türk evli- ter olmuı. • Hasılı bundan böyle inhisarlardan f" 

dını yoksul bıraktı. Bu teşekküllerle bir kısım açık vergilerden kurtulduk, ümidine düıenler bulu~ri· 
gözlerin mideleri §işti, cepleri doldu. Halkın yüziln- Ve Bu halin mes'uliyetleri Üzerinde değilim· 
de kan, gözlerinde nur kalmadı . .. ,. leo-ime sadece realiteyi göstermek istedim. 

Muhakkak ki 
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MiLLiYET PAZARTESi 21 EYLUL 1930 

a ık bir meb'usa erilen ceva • 1 • 
Mübadele intihap Mahkemelerde 1 intihar LI ~E=='ko==no==m=-ı __JI 
.arşamba günü bir Defterler alaka Tahliye.. Bir çocuk kendisini Et ucuz .. 

ıuı • t' 1 k'k d'l' r astı ve öldü ! vereceğimiz cevap r~i· ıç ıma yapı ıyor ile tet ı e ı ıyo Selim Ragıp B. dün 50-55 kuruşa kadar ancak bu olabilir!.. 
~ Ceıniyeti akvam içti- Hakkı Şinasi Paşa de tahliye edilmedi Bu küçücüğü ölüme satılmağa başlandı N h d- V--f-. b • b' 

Hayret! jrıcaret odasında] 

ihtilaf! Sabık meb' us Beye 

Bugünkü toplantı bu 

~ nıaına iştirak eden M. T rakyaya gitti . . . . sevk eden sebep ne ? u za e as ı eyın ır • 1 
liend b h fta İki gündenberi asılmış olan ~ti- Resımlı .ll..y davasına da Karagümrükte Keçeciler ma Fiatlerin daha ziyade mektubu münasebetile ıza e 

f.v· •• erson ~ a hap cetvelleri kadı~k °:i~·:ıs~~t':;; bucrün devam edilecek hailesi Tesbihci sokağ nrl f • düşmesi bekleniyor s •k Bo' ı .. b'~ " Nuhza<le M Havlucular neden 
cı) ıçınde gelıyor hal~ tara.fındkan d~Y~akl olan ihbar ~ p ' 1 "d"ru" maralı evde oturan Kumka· Son "bünlerde et fiatleri çok Vasfi in flıi eye giderek yeni şikayet ediyorlar? 

ihtilafları 
edebilecek mi? 

1J. M: . . tetkik edılme te ır. . . Son osta mes u mu u . h . ,.. .. . .. .· ı ka ':' m .a prvp g "d ya tıgı fa 1 
ik .. 1:1_ht~~ıt mii ıadele komısy?- üze<ıne Bakırköy .kaz.ası dahılınde ~- Selim Ragıp Beyin kefaletle tah ıPı ma.lıye ta .51 rıuşmuştur. OteaenlJeı ı ucuz et k adlı '" me ı de ı dolayı bu f-. Tıcaret odası mensucat fabri 
Co UÇuncu bürosu çarşamba gu-ı sılan ccdvollere ıtfaıye efradının ı 1· . h kkuıdaki talep Ag· ırce- 1 şubesı teblığ satmakla mrşh r olar B, lı'>p;_- zlivct de ~ m .. ':ıal kalmac. rl:atörleri ar~s;nda bir nevi itti-~ t • · . · b ı d'I dig'i anlaşılmış ve ıyesı a lh ı j t d ı• ku nush -uızd or ·nacak ve komısyonun sıınlerl ıt a e ı me . . k'k d'I k b'r memuru sa zarı kasapların da 50- 55 k .ru- arzın d vv< "' gun 

1 
• .. d . k . . b 

ki ı 1 . . . 1 k 1 bu mıntakada çalışan intihap onoü- zaca henüz tet ı e ı ere ı B in üve o ·ı . • bir hzhcr ' tış e.mişt •. )ün V ı t:-ı. vucu e get•rme ıçın teşe -
· §_.ennı tasfıve .ey ey~ce. - meni derhal ccdvclkri alarak iılmle- karara raptedilememiştir. Söy-, ' y g sa koyun etı • tı :naktadır. Bu- B. de bıı mekt ıld' F..z ta'Tla- bu~ata girişm'şlerdir. Odayı bu ~ubadil vesikasıle gıtrı;ıış ri unutulanları dahli ettikte~ sonra lendiğine göre Selim Ragıp Be-ı 15 ya~lannc nun bır kac scb~'ıı v rdır .M~v-1 J tıı r e rak tir h be- •ttiha J yapmaı;a sevkeden f.kiı 
.. nu .r n 'ıur.ıda bul~n.an aıle tekrar yerlerine astrrmıştır..Dı~er ka ·n evrakı el'an Müstantiklikte- Ş~refrttın, e~v sim !';On•ı olduf!u!1c1 11 se"'"lm•zc. 1 rı ne etmiş o kt n başka bır ş y ıd..ır: D.::.lıili ,o;::nayiin heTtle, 
. lPn yan ne: avdet ıçın vaki; zalarda da bazı ufak tefe~.ltıra•lar ol- r- .. tantik henüz karama kı gece kendı . külliyetli ke•'.mJ•k !'. an gel vdpmamıst•k'. .ıer şubesnde olduğu gibi nesç 
~ ac tları tetkik olunmakta- makta ve bunlar da encumenler ta- ır ~e.mus ' . . . . ıi asmak sure• mektedir. Bili- -a on am•n M V fı B. ın n • va dere t sanayiinde de anlaşamamazlık 

M 7 A d b lu- rafından naazrı dikkate a!ınara~ tet- mesını de yazıp bıtırmemı§tır'. le intihar etMİ 'I d y . f , 1 1 t ın• ubunrla ' h tt ~ı ne • . 
. e ~nen .vrupa a u . kik olunmaktadır. Yapılacak ıtıraz- Diğer taraftan duruşma neti- . ar a. un~n· •ana 111 '"-lan ıa "ettro dyrıl n. ıç n l>·ç , " se· tın dogru muzur bır rekabet 

·er ;k'ıukfunetı n'.l°~ına Cem~- !ar Perşembe giln!i akşamı saat altı- cesinde verilen ademi tahliye ka tır.K" "k .. yvan ılı.rac'ltımız azalın t r. bcp olm ıstır. vardır. 
bıı 

1 

·v-mın son ıçtımaların a ya kadar dini necek, ~n~n son~a rarlanna yeniden vukubulacak . uçu mu A'ik darlar et ~·a~'c hin da- Eskı . ·- "'b' ,,. yeni 'fr fırka İmalatta tipler taayyün etme 
lu ~:ı litaraf ~•a M. Hender- hiç bir itiraz kabul edılmıyecektır. . . 1 ı ı ğı tehır, Ortak<, ha fa·! diı·ece ~·nı soy emekte '.dmına aal'y tt hL. ,,.,asından miştir, cinsler de muayyen değiı '<>ıı., ı bu hafta ı;c ıunda şehrimi Cedvel1Frle bilhass. hanıml~r fazla a- ıtıra~ arın mesmu 

0 
am yaca İnönü şehir yat '""" <lirler. ho .l ınmam k için bizc.e bir sebep · l dir. Bunun için fabrikalar arasın 

ı:te!ır..si ve muteakiben hake liikadar olma~aldlığr.ıar .. .°;;t.~~ ~~: da sMoylenmf~hkteAdı,1'· m bu mektebi talebesındendir. B d k madıgı için buc . g yet tabıı gormüş, da ihtilaf eksik olmamaktadir ~ h 1 1 susta Kadın Bır ı roısı ı aama ı gırcezan M kt 1 . ·ı· .. sebe ulr ay sto u f k b f l . k ğ • 
,,, avaıe· r<lılmi< mese e. ~'. kir H. bir muharririmize demiştir t 1 b mUspet veya menfi . e . ep .~nn t.at.ı .ı. muna. o a t . u ~~ İY.Ctı"ı ı sc tcye u_ rakma Oda bunların tayini için men-
..., kındaki kar ·r~arın teblıgı 11 k.. son a e e. •. tıle, tatıl mudtletını uvey babası Bugdav f:atleri c1iisü\dugü ıi' mdakı amılın oldugu".·ı ya.ar en f b 'k .. 

1 
.. b' . . ı. ı herhalde bır cevap verecegıne k . de aza~·, su• tt· -.•zo .,1• , ·ı~•yet sucat a n ator erını ır ırtıma-"'lenmekted'ır ·_ K·dın Bı.rli"ıne mensup Hanını k b .. k ld " İhsan B. in nezdinde gecirme - h f kt d H tt w • '" • " ~ 

• • . " · 11 • · .. arın ugune a ıgı an- n:u a az.~ etme e ır. a a •on e-dişcsinden eyrılmamışt k Bu. boy- a davet etmi tir. Bugiln Odada 'l'u"rk heyetı" murahhasası !ar sc-ıt semt ın_ t.ıhap. c. cdve _erını gore ar . te imiş, b k n a f nd· bt•gdav f at 1 

d h ı ı ı 1 k d ır_ aı· gu z r ·A '" .. · .. • .. ' .e olduğu halde. M. V .li Beyin aşa- bunun için bir içtima yapılacak lişavirl. · d Muvaffak B. tetkik ctmis ve ısım_lerının. a 
1 0 

- aşıma ta ır. Bir iki gün evvel üvey peder, len h~dclı asg 1 rıye <lu•muştur g-ıya dercettıgimiz mektubun- tır iQ cnn en · · örmüşlcrdır. Bırlığe men- R · l' A d · 
'l Ankaraya gitmiştir. ,,,gu'i't li::r bu hususta kendi mınta- esım I Y avası Şerefettini kar ·ısına dikmış ve Buğday vasati 7- 8 kuruşlar 

1 
dan. bir şey anlamadığrmızı itir~r . 

'f ali komisyonun nakli ~~Jarındaki hanımları da teşvik et- - Resimliay mecmuası imtiyaz ona demiş ki: arasındadır. Azami 9 kuru ·a ka e.~erız. d.Okuy,~ul~:ı~ız}· hakcı_n 1~- Balıkçılık komisyonu 
lali mübadele komisyonu mekte ve ccdvcllerin ayrı ayrı herkes sahibi Sabiha Zekeriya Hanım-· - Artık ko~koca adam ol- dar çıkmaktad·r. 8tı ıaz ae ıyrnumı.uhaafraz'a e•dr "'k· dım t. Yiırın Ticaret odasında balık 

-'I! · d'I · · t ine j k 1 1 ını yne ere erce • Yoğlunda Mı5ır apartımanına tarafından tetkike 
1 mesını cm la mes'ul müdürü Behçet B. aley dun .... Sana daha razla ba ma- , Aldığımız malumata nazaran . tiğ'-,.'z 20 ey!UI tarihli bu mektu- çıhk komisyonu bir içtima yapa 'kıectilecekti. çalısmak_tadrkr .. d. .. 1 a 1 hinde AD-ırceza mahkemesince' ğa bizim artık ikti<larımız yok .. Eskisehir Konya Ankara ve Sı- 1 bunıla Nuhzadc M. Vasfi B. diyor caktır, 

};' k k b' 'h 'l'f .. . Şımdıye a ar encumen ere Y pı - " A . k I Z 1 _ D I . e ca- .· .' .. 
1
. tl' k'. ı K . . . . 

· a at çı an ır 1 tı a uzen· mı esaslı bir şikayet ve itiraz yok- verilen mahkumıyet arar an- aman ma uın.... ers enn vas ıstasıvonlan:ıda kul ıye ı 1 • . • • omısyonun şımdıye kadarkı 
e• kom~sy~ için Beyoğlunda tur~ Y_ap. _ıl~n !tirazlar ancak unutul- nın temyizce nakzedildiği mal- lı~, bir baltaya s~~ olınağa. ~e miktarda ~evkedilmeği bekl~yı:1' "Muhterem Mlllıyct gazctesınelmesaisi balıkç~l~r tarafından ser 
. ita bır bına bulunması tekar- muş bır ıkı ısımı etrafında ol':'P bun- umdur. bıze daha fazla vuk 0 1m2maga buğdav stoku vardır. Ecnebı pı- Fırka mücadelelerinin nezahetden dedllen bazı fıkır ve mutalealar 
t Ctr.1iştir. Bina bulununc.ıya lar da tısh_ih edilmektedir. Dığer ta- Geçen celsede vaktin müsaa- gayret et ... Üvey babanın bu na- yasala~da da fiatler düşük oldu- cıkubda Şahsiyete kadar düküldügü- etrafında cereyan etmiştir. Bu 

.:dar komisyon eski yerinde ka rdaftanh vakt~r ~~kla:~:çy~ hg~:::.~·:~:~ desizliği yüzünden muhakeme sihati, küçük Şeref etini o ka- <Yundan alfıkadarlar buğday fia- ne _en kuv'.'•tkli bir dıelil olank hakkım- 1 meyanda balıkçılık için bir mer 
"alttı a aıare ı ır s . . . . , .. .. k' Ş f tt' bunun " . . . d d" . . dakı bu gun ı yazı arınızı emah te- .. , .. f'k . d 

r. dir. Helk Fırkası on üçüncü mınta talık edılmıştı. ?ar ~zmuş ı: ... _ere e ın tlen:ıın daha zıya e uşmesını es.tirle okudum ötedenberi ahval ve cıı umumı tesısı ı n e mev-- J ka müfettişi Hakkı Şinasi Paşa da Resimliaycıların muhakeme- uzenne kendısını kuyuya atmak beklemektedirler. hara katımda ntzaheti rehber itti-_ cuttur, 
............._ .Vl/liurl'e mıntakası olmak i_tibarile intihap i~.- sine bugün yeniden başlanacak teşebbüsünde bulunuyor: ~akat O d k haz etmemiş c.loaydım bu suretle ce- Komisyon mesaisi neticesin 

!eri hak~ında tc~kı~at~a bulunınak u- ve çok muhtemeldir ki ayni cel nasılsa zamanında yetışılerek arı an şe er vap vermek cok kolay idi. de bir rapor hazırliyarak veka-v ı • • zere Edırneye gıtmıştır. Bugun av- . · k ı İktısat vekaleti şeker istihsal · 
'( a lffilZ det etmesi muhtemeldir. setle karar verılecektır. urtKa.~ı -~ykord.. . . 'h dece h _Bduna kkanudni ,cevapd ver~ek nez~- Jete verecektır. 

B d . B · h k S · uçu , aıma ıntı ar e - edi1~bilecek maddeleri araştır- etın en en ımı aza e at ıdemedı- H l 1 • t' 1 ? akında ol tefti abna d 1 "' e 
1 eyın mu a eme 

1 ğinden bahsetmektedir. Nihayet maktadır. gimden _neşriyatıniz üzerine mahke- av ucu ar ne ıs ıyor ar· 
y ş J. Kuman an ıgı Giresun meb'usu J:Ia.~kı Tank -evvelki gece, eline bir çamaşır Fransız müstemlekelerinden m"xc müracaatla kanuni cevap v~r~- Havlu senayii erbabı Ticaret 

çıkacakbr · F'k · B · Beyi yaralıyarak yuzunde za- · · geı;'rm'ş n rd hatırnda birinde dar·dan şeker yapılmak- ceg~m.__ bu mektubum~ gazctcnızın odasına bir milracaatta bulun-\r,ı· . Halıl ı rı ey sta1 . k b' · b k 1P1 _ı 1 
• e en aynı sutununda derc•nı matbuat ka-~tı '."

1 
M:uhiddin Bey, yol ıD§a- mania geçmıye~e ır ız ıra_ - kalmışsa, ipi sabunlamış, ve mut tadır. Ayni darı Anadolunun nununun bahş etdiği selahiyete bina- muşlardır. l\ı~~n Yapılan progr~ i~ ~e için orduya alındı tığı _rapor.la sabıt .olan Muallım fağın bir direğine takıyor -:'e muhtelif yerlerinde yetişmekte- en talep ederim Efendim. . !ftikU~et yeni gümrük tarife 

bü~'.z bir şekilde tatbıkı ıç.ın Vlliyetimiz jandarma kuman J Bedı Beyın .temy_ı.zden_ nakzen yaptığı ilmeği boğazıııa geçıre- dir. sını tanzım ederken havlucula-
~ bır itina göstermektedir. d M' 1 Harı Fikri f' ... muhakemesıne dun Agırcezada rek kendisini sallandırıyor... Bundan başka keçıboynuzu ketlerde olduğu gibi bu madde- rın müracaatını nazarı dikka-

hak Uhiddin Bey yakında mill- a~~ . _ıra ayt . --· devam edilecekti. Ancak maz- Zabıta kücük Şerefettinin da Antalya sahillerinde bol mik !erden şeker yapmak imkanları te alarak havlu resmini kiloda !ı{;;ha!-a Yolları tefti~e çıkacaktır. t~'. ı ıçkıı:. sı o~r, 1 nun vekili, esas hakkında müda intiharın~ tahkikatını yapmak- tarda mevcuttur. Başka memle- tetkik edilecetkir. 300 .Jruruşa çıkarmıştı. Bu su-" 1,,. ... . gorme uzre • .. ı eli 
'1Şa • ., Yollardan bir kısmının 1 t faada bulunacagını soy e ve tadır retle memleketimizde çok terak-

,:tı .da bitmek üzredir. dHuyl?l aF~~ı~;~ muhakeme 5 eylule kaldı. . lstanbu la seyyah ki etmiıı olan havlu sanayii hi-
1 enı d" il 

8 1 1 

· H d'l · h · t h ı a~•ln-ı mekteplerden dör un n kıymetli bir a- k f . p maye e ı mış ve arıç en av u 
takt cı merasimi yakında yapıla . dir Mu·· za ere evzı ş. z. getirilmesinin önüne geçilmiş O· 

ır mır · t• •ı b • ı k • ? luyordu. 
\' ·~0ksanlar bitiyor dar!:ı:an~~~=~· B. E. H. R. Erzurumda ge ırı e 1 ece mı • Fakat havlucuların haber 

'." tııe~ı t.eşki.Iattaki noksa_nlar- danlıg"ma da Yunanlılarla cereyan fı d verdiklerine göre havlu ithalat 
·• uh bı'nlerce halk tara n an ta · le · b da kolayını b ı ~ııllıi . ırn bir kısmı da ıkına! Van jandarma R • S ff B A d k• t b cır n unun ı -

klııa, b~tır. Sarıyer kaymakamlı- kumandanı bin eden SOn müzakere... karşılandı eştt a et ey VrUpa a l eşe - muşlardır. Tüccar havluları ta· 

illada bulunmuştur. başi HüEnÜ B. Erzurum, 21 (Milliyet) - 18 '"!- büslerinin neticelerini anlatıyor ~~l~~m1şetiş:e~i~!~ne t~epkd~:tı~ee Müfettı'şlikte tayin olunmus 1 Arada birkaç noktadan luAlde Erzı·ncana aclen v• o geceyi 
h.. · · A • h 11 d.l • ~ getirtmekte ve sonra onları b.ı-'"' "

1
Ulk d" V !ayete i b şka a e l memış · · büyük erkanı İki ay kadar evvel, Avrupada 

"'k iş! ıye müfettişliğin de bit ve un ıV J' a b' k •• ,. Erzıncanda geçırr seyahate çıkan Türk Turing klüp rada kesmektedirler. Bu sure le lltln-ıa er hakkında tahkikat ya- gele~ek . a 
1 

• H. Fikri Be7 ır şey yo tur harbiye reisi Fevz' reisi Reşit Saffet B. evvelki gün av havlunun kilosu 62,5 kuru~a ~. n-ı ktadır. Dün kadın, erkek Muhıddın ~e_rı Yunanlılarla ticaret, ikamet Paşa Hz. dün nat det etmiştir. Reşit Saffet B .. iki gümrükten girmektedir. ~i alhalle bekcilerinin ifadele- ziyaret etmıştır._ F"kr' B . d ve konsolosluk muahedesini akt 1 16 d_a t Erzurukma ayı mütecaviz devam eden seyahatin- Havlu tacirlerin Odanın hu 
a mışJ d - Bı'laAhare Halı! ı 1 eyı e k 1 geldı. stanbul a· de Romanya, Lehistan, Dantzik. İs 

ar ır. A · · A k d ılma ta o an J hususta teşebbiisatta bulunma ı b k' . ziyaret ederek muamelatı dev- ıçın n ara. a yap.. d' pısında mızıka ve vcç, Norveç, Danimarka, Şinıali 
ı.:.s ısı gibi olacak.. ralmag· a başlamıştır. Hü~nü B. müzakerat hıtme~ uz.~re ır. M kıtaatı askeriye, po Almanya, Belçika, Fransa, Macaris nı istemişlerdir. 

,.. k Yunan sefaretı musteşarı . 1. e f cemı' tan, Sırbistan, Bulgaristanı dolaş - K · l ht Jht:-'tılatada Kul,.,dı'bı'ııde Sen bir kaç ecnebi lisanıı~a ~ş.ın_a ı- . ıs ve sna • mı• ve bu memleketlerin Turing te•- omısyoncu ar ve n ı ın " J h d - d 1 J'ean Yannes bu hususta demış- yetleri tarafından , • 
astanes· k d. ·ş demli bir jan arma amırı ır. kilatı rüesasile tcatii efkSrda buluna- u·· cretlerı· · 't\1i ı a rosunu genı tir ki : parlak bir surette 

lt~ış'hme.vcut 90 yatag-a 20 ya- _ Ankarada cereyan eden mü karşılandı.Vail Fcv rak Türkiye Turing klübu ile müna-
"a ı• ı l t releri · B ·· hk sebetlerini temin eylemiştir. Komisyoncular Ticaret oda 

lta1 _a 
1 

«Ve etmi~tir. Sıhhiye ta yan ayya zakerat netice&'nde büt~n.esas- :r:evhl ı;;~~:nd:~, Dün, kendisini gören bir muhar- sına Rıhtım şirketinin rıhtım ı. ·osuetı hastanenin bu yeni ka- Bu sabah Atinaya !arda itiliif husule gelmıştır. Sabri Liva kuman ririmize Reşit Saffet B. seyahati hak- ücretlerinden ve rıhtımsız yer-~u kabul etmemistir. l On ı;üne kadar muahede ha- 1 danı Fuat Paşalar kında şu izahatı vermiştir: !erden de rıht. m ücreti almasın ~ıj ...... ı Cbi hastaneler mevcut gidiyor ar zırlanın:ş olacaktır. 1 vilayet erkanı V( - Haziranda İstanbul<la topla -
.. ·u ar ı İ B 1 il ı 'tt'h d dan şikayet etmişlerdir. ·<tire 

1 
e vazieoetlerini devam Şehrı'mize gelen talyan tay Yalnız tarife meselesile te- bazı zevat Fev nan eyne m e turısm ı ı a r?·n I 

~ Cekı · ' f t Pasayı şehir harı oana ayrıca tahmil cttı , üç vazife Komisyoncular ayni zama" ~ C~jnin d enndea Sen Jorj hasta- yarecileri dün İtal.l'.a ~e. are e;- ferruata ait ~ir kaç. ı:oktadan cinde istikbal etti: revzi Pf. Hx. vardı: da Ot!adan şimdiye kadar bu hu 
~fa~ e eski kadrosunu mu- kanile birlikte şeh_rıı:ıızı g~zrı:~~ başka hal edılmemı~ cıhet kal- !er. İstanbuldan gelen O!du müfetti- Biri, Lehistanda Poznan turism susta ne gibi tesebbiısatta bul ın 't'ı cı etmesi tebliğ edilmiştir. !erdir. Tayyarel~rının. geçırd~ı mamıştır. • şi İzzetin Paşa da blldhare Erzu- sergi<ini ziyaretle, hakkında bir rapor / duğunu ve neler yaptığını sor-
t :ı. bir ariza dolayısıle Bu~rdeştde .. a. Ankarada rnuzakere mevzuu rum~ geldı. 1 ı B .... k erkanı har vermek. Ht>şit Saffet Bey muslardır. Oda bu hususta ev-
qY\•are 1 4 İtalyan tayyarecı e un 1 olan bütün me,ailin bir muahe- . rzı._ır.u"? ~ •r uyu k . . d h f'ozMn sergisinde Türkiyt turing velce tetkikat jlapmış ve rıhtım 

.1 yapıyoruz . an 1 • 1 d" . 1 1 bıye reısımızı karşılama ıçın a a kl .. b .. h' b' 
1 

'h · t • bah İstanbula ge mış er ır. de halınde top anması rn~usun- k d k k İstanbul kapısına u u ıç ır ınasra ı tıyar e meye-
1 

d h .. . l'ı sa f t • . k l er en en a ın a ın rek •ltı mı·tre murabbı !ık bir Stand resmi şimeı•difer bileti accntasıı .. n sız yer er en r• tını ucretı 1' ı· Oir t Du"n akşam İtalyan se ar_e a- da iki hükumet mutabık a mış toplanmıstı. d . yardımile memlekete ecnebi seyyah.ı ınasını ''en'nde bulm'ıyarak tı-•ı-a f f • tahsis Pttirrrek Of;l a neŞrtyattnl VC J !"" f kYYarecimizin muva nesinde tayyareciler şere ıne_ !ardır. Fevzi Paşa şerefine,_ o "1 kşam .•1ad: ilanlarını teşhir etmiştir. Meşhorde celbi hususunda büyü~ işle- görrn'.lş sat vekaletine rrüracaat etıni a J k b' · afet ve balo tertıp Atinada ihzar edilmiş olan dos hitan mahfelinde bir zıya et ven ı. . d arfak olan lıalya Fran ve yalnız 1929 sencsındt• Yuıos!,•v- . İk , 
«· .

1

Yet i teşebbüsü.. parla ır ıııy tluk muahedesi de Ankarada di- Yarın belediye bir ziyafet verecektir. ~;, zı~: Ç;'.:~;lovakyadır Al~nya: y~ya 200 bini müteraviz seyyah ccl- tır. tısat vekaleti vaziyeti Nı-
\; "lVıl t . . . d olunmuştur. . b bah Fevzi Pa ·a maiyeti erk.inile bir- hükumeti rrsm•n i§tirak etmemiştir bıne muvaffak olmuştur. fia vekaletine bildirm·~tir. b tcih,· B .ayyarecılerınıı~ .e~ İtalyan tayyarelerı u sa d ğerile ayni zamaada imzalana- liktc tabiyeleri teft' etti. Maamaf'h b .. 1 

Ç f hl ·k· k 1 k h k t e e " Ancak bazı Alman su şehirleri k' n Seyahatimin ikinci şekli. Lehis .. . 1 U Son muracaat " •· · ı t satı ı ı ı ışL ı saat alt·da Atinaya are e - caktır. -
1 <ı ""YYar V 'h' di narr.hrına m •herde yer tutmuş- tan, Yugoslavya, ve Bulgaristan tu uzenne te trar teşelıb'isatta h 1-. bu e yapmıştır. ecı 1 ceklerdı'r. . . h • · kl · l · · k·ı• ·km 1 1 k 

b> tay Amerikaya pe Jiv an Ç J J !ardır. rıng up erının ıeş ı d\ .ıı ı a c unaca tır. I.~ ite Yaresiui Kadıköyilnde İtalyan tayyare fılosu ~tına- a ışıyor ar Stokholm meşherinde dr turisme muavenet idi ki bunun için de bu -·---------- 1 ~ saı~~~te cleposwıun üzerinde da akrobatik hareketler ıcra e- götürülecek ait mühim kısı~lar mevcut olup. memleketlerin maliye ve iktısat ne- ı Gelenler- Gidenleı" 
a tı-ıaı a Yapmaktadır ve ucu- deceklerdir. . Bir Amerikan sirk mümessili Kadınlar Birliğinde bunda bilhassa lsveç propaganda asa- zarctlerile görüşerek Beynelmilel itti _ 
l' etmektedir. İtalyan tayyare fılosu11;un hl t l 6 k · rilc vesaiti nakliyesi teşhir edilmiştir. hadın fikir ve arzularını kendilerine Almanya şimendife( "r .la-

" ilyy M E ojye Türkiyeden Nevyorka pe ivan op anan omısyon . A h 
1 

bildirdim. res· "d" I . d l\ FT ;; 0ks11nı arenin dahilindeki bazı kumandanı miralay · . r "d" götürmek üzere şehrimizde tet- Keza Liyeı ve nve:s meş ere- ı mu ur enn en ı ı 1 
"it . .,, arı ıkmaı etmek üzere· d"n Yeşı'lko"y hava şubesı mu U Kadın Birliğinde muhtelif işler- rinde Belçika Turism malzemesi ve Üçüncüsü: Macar Turing teşk:!atı Valtmanl:ı M. Bradman Rıhard t •a u d k kikat yapmaktadır. le meşgul olmak uzcre tefrik edilen d. ı · tat'st'klcr'ı şayanı ·ı ·k· ı k · d · · M ehes· YYare yarın sabah Fikir ru" Zeken'ya Beyi ziyaret e e.r ~ ıyagram arı ve ıs 1 1 ı e ı ı m~m ~ •tın turism münase- ün şehnmlze gelmiş'eru\I • 
• <· ın h 1 .. t Bu tetkikat. neticesinde ma- altı komisyon dün ilk içtimaını yap- dikkatti. Fransa turing klübünün batnı tevsıa çalı• k .. A k 

1 tı b~~ .e çıt.arılacak, onda hari kendilen'ne gösterilen tes 
1 

a T k h' ı d b' mıştır. Bu komı'ıyonlar fakir aileler · d.k 1 • ,ma _uzete n ara Filip Valtman bu seyaha, 1 ıu ~ •. 1 ı• '\ ruf tir pe .ıvan arın an ır faaliyetlerinden en zıyadc nazarı ı - ve Peştede bırer k 
1 

k'l d 
""· 

1 

"Veler yapılacaktır. ve hu''snu" kabul hasebile beyanı ı den çok çocuklulara yardım, işte k · · lb d 'h f - f .omı e teş 1 e •- susi mahiyette oldug" unu sö•·le-• ay kısmının Amerikaya davet o un atımı cc e en cı et otogra tcş- rek bunların mesaı programını tes- . . , tııda Yare bu tepede ve civa- teşekkür etmiş~i;. ~talyan. ta;YY~ ması muhteıneldir. kadın ve erkeğe müsavat temini, ev- kilatıdır. bit eylemek idi ki bunu da Pettedc mıştır. 
ır. ~~Çuş tecrubeıleri yapacak recileri şehrimızı zıyaret ıntıba Türk_ Fransız ticareti ~~~e:,.i~un an;~1::~~h:::'~~~tinik~~:~ Macar Turing teşkilatı büyük bir verdiğimiz iki konferansta Macar ti § Kanadada açılacak Beynel-tiaı>t teşebbis bu ay sonuna !arından memnuniyetle bahset- terakki eseri göstermiş ve merkezi caret nazırı ve Pc~tc valisinin i•tira- milel sergiye memleketimizin is "' u A A k ve erke!!e müsavat temini, kadın A ··h· t k'l't derece k'l ' · ·ares· ". nkaraya gı·decek, tay- . 1 Fransız sefareti teşe om- ~ vrupanın en mu ım cg 1 d 1 ı c temine muvaffak olduk. .. tirakini temin etmek üzere lıü-ın İk mektedır er. • • ticar~ti ~leyhtarlrğım temi'.', sulh v• sine çıkmıştır. Crecek~ir tısat vekaletine gös Lokantacılar Cemıyeti mersiyali M. Pesero dün ekspre: Cem_ıyetı Akvam 111esclelcrı ~akir;ın~a İstanbul yolu açıldığındanbcri, sa kumet nezdine teşebbüsatta bu-

A • h , sle şehrimize gelmiştir. M. Pe- tctk!kat yapm•k. uzerc ~·~kıl cdılm_ış hile malik olmıyan Macarların Türki S. C. Fırkası bı·nası lunan sergi tertip heyeti azasın "nka d Lokantacılar cemiyeti ey. e.-. k F · A .. ı d H k b 1 1 
.ecih· Bra an avdetten sonra b Ü sero Tür - ransız tıcan muna- er ır. er omısyon. ır mcs~ e ~ ~ yeye ıı:elme•ini teminen Macar tu- dan M. Moni dün Amerikaya 
'Ye dı .ey bu tayyare ile Tür- ti umumiyesi bu çarşam a g nu sebatının çok iyi bir halde oldu- ~e~gul olacak ~· tctkıka:ı nctıccsını ring klilbile müştereken bir takım pro ANKARA 21 (Telefonla) - hareket etmiştir. ahı! d . h • t' muaıiye içtima mı yapa h' b' k bır rapor. la tesbıt edecektır. Bu ra ·. paaanda vosaitini temine çalı•tık. ~ktı f ın e bır seyahat yapa eye 

1 
u · g"unu ve ıç ır no tayı nazar ı • ' Muhalif fırka merkezı' ı'çı'n Yenı· ·.~ Varşova daru"lfünuııu tale-r k B · t' da aynı zaman por ar •>! olduklRrı m. a_kamlara v. e_rı Yugos!Avya Turing klübü henüz ~ e"e · tısat vekaAletı' Vecihi caktır. u ıç ıma · f k .. k'Iat mevcut bulun ı k b h' d T · ıb · d b' d h · · 

J , • etlen ar ı ve muş ı - ece. _ve u sur•tle bıdık gayelerının yeni dog'mu•sa da hUkQroetin mühim şe ır e ahsın B. in evi tahsis esın en ır grup ün şe n.mı· t , nıuvaffak olLırsa (5) bı'n da yeni iJarc hey etı namz d • .. ı · t' t l l k ' 
., v ma ıgını soy emış ır. emınınc ça ışı aca tır. münheretilc ve Dotnilı: namındaki edilmiştir. ze gelmiştir. rr ceıtini söylemiştir. cı .. tPqbit e,lil,,cektir. 
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A!llrın umdesl "Mllllget" tir. 

22 E\LOL 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No: 100 Telrraf adresı. Mill'yet, İs

tanbul. 
T !le:fon numaral ~r•: 

İstanbul 3911, 3912, 3913 

• 
ABONE ÜCRETLER! 

G 
3 aylığ• 
6 .. 

12 " 

Türkiye •çın Hariç için 
400 kuruş 800 kuruş 

750 1400 .. 
1400 " 2700 H 

Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti geçen nüshalar 10 kurut 
tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ili.nların 

kabul etmez. 

meı'uliyetini 

Bugünkü hava 
Dun harırt:c en çok .:tı tn az 

15 dtrrce IdL Bugıin hl\ a bulutlu 
, :.,.cık ruzgAr pu\rar. t&ecektir. 

Patlıcan 

\lll.Ll\ r. ı·,,, __ P_A .. z_,_ı,_· ı ... · ı ... ··' .. 1-~ı1 .... I __ r:_.,_· ı •. L .. ·- .. ı . __ ı .. • .. ı.ı .. ıı ________________________________ _ 

Ölen adamın son 

1 Mektepliler ınüs<!l:iakası 1 

Meclisin açılması 
71 İnci hafta müaabakaaında ikinci 

liği kazanan kız mualtim mektebin -
den 55 Rüçhan Kerıan Hah.i1nJrı y1tzısı 
§udur: 

"'Haftanın en mühim haberi (Mec 
lisin açılması) şüphe yok ki, Meclısin 
h~timaa davet olunması ve burada iÖ 

-Franıızcadan- rüşülccek mali vaziyettir. Paramızın 

sözleri 

Albnıf beş yaflarında, fİ§man, yu dım. Bu telgrafı alınca içime bir kor if'tikrarını temin etmektir. İsmet Pa

varlak bir adamdı Fakat yaşını gös- ku ıeldi. Niçin korkuyordum? Git • şn hükfımetinin isabetli icraatından 

ter miyordu. Hiç evJcnmen1işti. Şehir tim. Yanında bir bekim vardı. bir tanesi de paramı.tın istikrarı mese 
den u;ı:l'.k bir yere çekilmi,, yalnız - Doıtlarımdan yalnız ıizi çağırt .. lesidir. 
yaşıyordu. H.ıyatından son derece tım, dedi, kims,e ile 1rörüşmek istemi- İngiliz lirasına nazaran bugün 
memnundu. En büyük ze\·ki tc1t11 tatlı yorum • ı:rangın Liretin kıymetleri tesbit edil 

laf anlatmak, bol yemek yimek ve gül Kendisi içki içmezdi. Fakat babaaı, miştir · 
mekti .. Hayatın batka manası olma- büyük babası çok,val<tile içki çok iç- Fakat milli paramız bundan 6-7 ay • 

Bilmeceıniz 

bl/m~cenılzin Jıalledllnılş 

ı~kll 

l'l34~67 8 9 10 1 ı 

-C! Si 
CLARA BOW -AŞK V ALSI ,,....-.. ~~ 1 Bu mcv-ımın en bn k \,.ana 

"'.• ..--. J operttı 

J ~ VİLL Y FRİTSCH 
'1(' . 1 ve LİLİ~~'"~ARVEY 1 

/ · ı 1 --- - -, j \ 2J Eyltıl 'alı gu:ıu akşa•m 
Panıcaltı "\inema ti,atru;ı,n<la 

Sanatkdı Na\itBey komik ~C\ ki lıef 
CANBAZl..\R AR \'l::\DA Komüder mü-eb~ka·ı Bir gecede 
~·11 · d· c· b k 2 buyuk tem-ıl ~ıırpık ıle Haçı· _ mın : arşam a a şaını cı- 1- 1 " 1 iki lr ı . • . . ~ ta1. ıt ı p ve• ~ per e omşu ar 

U.HA'vlHA Sl:'ll'.:\IASl~IH-ı fsntAZi piy11 ~perde \'aryeıc muh· 

dıjı fikrindeydi. Maamafih saadetin mişler, ona da irıen romatizma gel· evveline kadar bir istikrar temin ede 
J&f söylemek, iyi yemek yimek ve ıül mİftİ. Şimdi ihtiyarlığında kendini memişti. Hükıimetin yine musip icra 
nıekten ibaret olduğunu söylemesine yatırıyordu. ihtiyar dost öleceğini atından olmak üzere teşkil edilen 
rağmen kadınlara karşı lakayt değil hissediyordu. Bu korku ile beni çag•r (Konsorsiyom) az bir zaman içinde 
di. Onu bilenler pek iyi olarak şunu mış, ölmeden bir kere daha beni sör İngiliz lirasının bazı memleketlerin 

ıl - -1-ı • 
ı-1 

• teltf dın;lar duhulhe JO klru; 
1 1 1 

•~--, .... ••MA K SiM••• .. 
da bilirlerdi ki, bu ihtiyar, şişman, mek istiyordu: yaptığı hava oyunun ile lüzums•.lz s 
yuvar1ak adam kadınlara da perestiş - Artık bitti, dedi, dünyaya veda yere tereffü ve tenezzülllnü rnen'etti. 

ederdi. Vakit vakit Parise gelir, bir etmek zamanı geldi . fakat nede olsa bug~nkü yük•elişi 
1 

takım maceralar geçireıek dönerdi • Sözlerini kesik, kesik, h~ı- kelime yarın bir sukut takip edebilir. Yine 
Dostlarına şöyle derdi: Üıhinde dura dura söyledi. bir çok vatandaşlar zarar görür. İşte 

- Kadınlara perestiş ettiğimi Sonra epi bir zaman geçti. Gene bu sebepledir ki, kıymetli Başvekili 

~aklamam. Onlara karıı lil.ayt kRI - söze başladı: nıiz isabetli ÖÜ§Üncelerile paramızın 
mam. Fakat ben biribirini takibn bir -Aşkta sebatsızhk, bir k3dım sev 1"1ahını teklif etti. Gazi Hı. Meclisi 
çeık kadınlar ~evdirn. Bu s:urettP uzun memtk kadar bedbahtlık oln.az. Çün davet etti ayın yirmi ikisinde meclis 
nıUddet bir kAdını sevmek tehlikeiİne kü hayat demt.:k ıztırap demektir. '" tt m::ali kanunlarımız müzakere edile 
düşmedim. tırabın en büyük men1ha1da a~1<tır, ka cek, f'Sas üze-rinde ciddi tedbirler alı-

eKndiıinden ya9ça pek k~cük olan- dındır. Ben eger bir çok bedbahtlık nacaktır Bundan başka kıymetli Baş
lara hayat, atk ve kadınlar hakkın • haural.:ı .na malik olsaydrm bu,.<in ö- vekilimiz kabinesinin icraatı hakkın· 
da fikirlerini söylemekten onlara na ]ürk .. n benim de hayatta teessüf ede- da bir nutuk irat edeceklerdir.,. 

ıihat vermekten zevk duyardı. cek zamanlArım bulunmuş olurdu. Ll --------------

Fakat acaba bütün dostları onun kön i,te hiç bir şeyim yok.. Ben ırenç Katip arıyorum 

: il ı I M '"""' A, ~)!~,'.:,.,,~~,~~~~~!"•' 
B ı; muııkhol prograını ılc açıl•ca~ını muhterem lıedn-i p,r, ·ranın 

• 
• 

Soldan saga v~ yukardan a~a~ı: 
1 - Yazı yazan (5) Etçi (5). • 
2 - iyi (3) Mesih (3ı-
3 - Nida (2). Van gölü ıar~fında , 

bir dag (5). ~ 
4 - Yalnız onun olan (3). 
5 -Nakit (4) Sucu (4). 
6 - Peri (3). Kirli (3). 
7 - Oturan (4). A'.ılgan '4). 

TRj() STA \TLE)7"SSİ'-'1'ERS 
Tarafından ~arl,ı 'c dan cı:tlencclcri 

{ 

I 
1 

Görüşüyorduk. Yanımızda da 
tikemperver bir zat vardı. Laf 
yemek üzerine intikal etti . Ben 
farkında değildim. Meğer bu şi
kemperver zat yeni fırkadanmış. 
Otekiler de ona sataşmak niye
tinde imişler. 

nasihatlerini dinJerlermıydi ?.. Bu ligimde çirkin bir adamdım. Y..adınl<\r 

nıümkün değildi. Onun için bazen bir dan iltifat gonnedim. Buna m.infail 
dostunun bir kadını çok •evdiğini, 00 olarak Hrf hodbinlikle hareket ettim. 
dan ayrılamadığını duyunca: Onlara karşı hir taraftan perestiş hiı-

- Benim naıihatimi dinlemiyenler si duyarken diğer taraftan da iatih-

l le. :ıhı ku\\etli d ıaıı>ı l!(iıel 
bir kat he ih[iy;u;ımız 'ardı . 

.\1aaş ~irııdilık ~O lırad r. .\i-
manca hilt:il tercih edilece'-.t r. 

8 - Sesli (3). 
9 - Nota (2). Namizaç (5) • 

Yuva (2). 
10 - İsyan eden (3). Vermek (3) 
ı ı - Sekcrli çörek ( 5) Ku. un 

Ticareti Ba~riJe ıne~te~in~e labri~a 
alatl ınüoa~asası Dönüp dolşıp patlıcan yemek 

lerine geldiler. Şişmarıa sordu
lar .. 

- Nasıl Zeynel Bey, Hünkar 
beyendi ~cvereln değil mi' O c<' 
vap verdi: 

den biri, derdi, cezasını ç:ekıin!.. faf hi~~eltim. Bunda hak~ızdım. Son 
Fakat inun kendi dediklerini dinle. söz Um sevıneli ve kadınların yüzün -

mediği için kimseye hiddetlendiğini den muztarip olmalı .. 
gören yoktu. Herfeye aülüp geçiyor - Merak etme, mÜ!'ter;h ol, de • 

du . 'dim, biz e:enin nasihatlerinden hiç bi 
Bir ırün kendisinden bir telırraf al rini dinlemedik!. . 

- Affedersin;z ben Cumhuri 
yctperverim . 11:;::1::1:•11111111111111t11111111111~ 

- Anla<lık. İnıaınbayıldıya 5:_.E:_- ı1111A1111111N1111111A11111111 
bir diyeceğin yok ya! 1 

- 1 1 
. 1 

- Bizim fırka layiktir. lmam -· --
J 

1 1 
1 1 

larla alakası yok. GüWştük. Ar- :: SiGORTA ŞIRKEfl tık siyasi kanaatlerin yemeklere :: 
kadar sirayei tuhafıma gitti. :: 

Türkiye iş Bankası tarafından tc5<ll edllın'~tlr 
Yangı• - Hayat - ?liakllye - Kaza • Otomll>il - mo'ı..Hyotl 
maliye Slgortalıırını kabul eder. 

•• 
Belki günün birinde gazeteler EE t 

1 1 
de bir partinin digerine: EE --

1 1 - Filan adamınızı Hünkar - :: Adres: 4 üncü \'akıl han lstanb ıl ' beğendi yerkr.n gördük! diye ta 

. 1 riz ettiğine tahlt olaı::ağı2. 

. 1 

leim isime benzf!r amma! 

Meddahlar hikaye soylemeğe 
ııa9ladıklan zaman "t slm isime 
benzer, cisim ciaime !., derler am 

' ma bu kaide her yerde kabili tat 
bik değil. Birim tahrir müdürü 
Etem İzzetin ismini taşıyan bir 
zat var. Liman irketinde aza ... 
Llikin bizim ki, nckadar boylu 
\se .:ı okadar enli ve kısa. Şu hal 

ı de bu iki Etem İzzetın cisimle
ri birbirine benzemiyor. 

_ 
1 

İş burada kalsa iyi, !ikin bi-
rim Etemin mahallesinde Li -
ınan irketinde bir Etem İzzet 
Bey olduğunu işiden fakir fuka 
ra, iş istemek için kapının önüne 
toplann1'şlar. Çocuk hakikati 
anlatmcıya kadar akla karayı 

ı seçmiş.. Şimdi düşünüyor. Ben 
1 

mi ismimi değistireyim, ona mı 
değiştirteyim '·· 

1 ' 

FELEK 

l 'ı•k a•krrlik <ub.slndtn aldı 
,tim 11-.kerlik 'eslkamt zayi ettim. 

Yrnı<ini almak lı·in mür•caaı cde
ce~imdcn t•k ""lk•nın hukmii 
kalm:ıdııını ılAn ed<rim. 

l "şa .. n Sabah mahılle<lndcn 
Mehmtı o~lu ı .ıı 'I ıercllütlti l~i~• 

a li ·e mabkemrsi azA ınüliz:mı 

1 liıınü Mehmet 

Tahlisi\ e l '. mı. !urlüıtı.rıden 

~00 

3 

1 

1 
'i(J 

(~at•'·k C~\,t) 

!..ile ıkt;ırı '"Ç 

1 .,r, · zincir (t,ıkrılıcn ti\' 

k<lit mıktarı\ 

adcı ah~ap k:ıporm 

~ kaplumlıaıtı 

metro mı1-raını·I tel 

adcr nı laıııd goc• k 

\"uk.ırdn c •ıs 'e mıktan vı

zıl c~ıa 2;\-9 <'.lO l'r~eml'e 1!1-

nıı :ıat J 4dc 11.,liçte Tcr-ancdc 
ma\l·ia <ınııncc :t~ 'ı.: haı1' 1 ı hu 

·' 
ııo l·t·rh.:I" i ~ret g-~mi~indt: bil 

muz3\ <de '' ı ı<',ığından taliple 
rı 

'<1,lt[t• Olt.:/J. ,r 

hq ~tc nı r;ıc 

ilan olunur. 

gu n pı da)~ ~n 

L 111 c<' Oulı..n, c.il.. 
.. :- l (1' 

1cr l 11.u ı t 

-•• -· :: Telefon: ısıanbul - 5.11 Telıı;ra!: hıtıyaı 

•
--11111111111111111111111111111111 ı ı ı ııı... ..ıııl!t i 1111111111111111111111111111111111 • .. 

1111•111111111111111111111111111111 1,. ...................................... . 

ME SE 
Büro makinaları ) azı: elek

trikle \ aı.ı; ekktrıklc h-ap; 
elektrık.lt: muha>t·he ma"kinaları) 

Bankalar, ıirk<ıltr, tlc• ethane
ler ,., burolann yaıı. hesap ve 
muh•·•be 111uamclAtını çabuk ve 
en yeni bır tarzda ifa eder. bu mı· 
kinaları kullanınız. 

Hunlar Alman deha !lln <on ve 
mlitekimil nümunesidir. Dı~cr 

markıbrın cumle•lne faik yenlik· 
!eti derhal gorocek ınız. 'l'ıirkı\c 

,-ekili Jmumis: Ziyaeddin 'ait. llırıncl \akıl 11.n 42. 4J 

s 

, clcfon: 1 

_.... Karamürsel F abril<.ası 
MAMULA1'l 

• Ankaraş esı 
An,:tt ra °'r caddetiinde 1 _ numar C. 

Şık- sağlam -ucuz 
Kunıa~lar, ~a~~a!ar, ~attaniJeler 
Hazır E bise 

Meı'Kez salı~ ma~aza~ı 
• J,ranhul ~ult:•n 1 L·m"m ikincı \akıl hanı alıında ~-

.... Üç ayda biçki ve dikiş.-..-
\llie'- ~err. vuıh·rl'e nıezunlar rnn m ıvaffıkl\tderi ve ıçtimai hı 

\&tta ıhraz ettikleri ıntvki doJ3y1-.:I • gt.nır hi~Seder. Jt:n "On ve en 
kolay l'"rınsız usu Ilı ile 3 avda. tuıtlt t ta\"tfiı ve heY87. tıkımlırı 
tderruııile ınüktmmelen o~rcıir \C devir "'nund• ~laarifçe mus•dd•k 

1 
fehıdtin,mc 1erilır. Mtzun olan bir çok l laııımlar kendi he;•plarına 

~ mekttp ıı·ma~:ı mu\lffak olmuşlardır. D<r•l<ı- !< Tqriııiewclde başlı 

) yıcaktır. ·ralebc ka,·dı pazartcfi!, ~ılı, ı;ar~anı :ı 'c pcr~ ınhc günleri 
"lkden •0nra ıcra edı mcktedır. i\lüda\lınler pas<> ıle gldıp gdebiliı 

lor <~<dikra~a fl•li Pa>ı rnkuşunda bircı Kemal tıin »ka~ı \'abram 
'ı.:H!ıdtı~'.'lfl ilCt::ıte..;! re\ kinde \·o. ı (_;c:dıkpa~a Hi\.Kİ \'C Diki~ 
ders 1 ne~i mı.ılııı u: 

~~~~~~ .... \!adanı Noemi A>a<loryan ·~ 
•••••o-MÜ--Tc~'iki ,:ınaıi eccoc:c:c:t 
1 ale~~~!:1:~am~:~~İrgis~;ı~~ea~~tır. 
- \ ırl · '· ~ <,ar_· kapı ,.,i'l ft.'. l t • ..?•J~ 

Bt.:\ ,anı1 ıa :1hrir n 'nurac!:ıt, tayyaresi (5). 

HASAN 
Ecza deposu müstahzeratı 

Paris, Londra, Roma ve Avrupanın büyük şehirlerinde 
en büyUk mUkafalt ve •itin madalya ve ni~anları 

dlplomalarla musıaddak birinciliği ihraz etmiştir • 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaair umumi, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik 
sınır, verem. ademi iktidar, tasallubu şerayin. bel
gev~ekligi hastalıklarınll nafidir, şlse8i 60 kuru~-

Hasan kolonyası 
Halis limon çiçeğinden müstahzar bir harikai s:ın'at 
olup 90 derecedir. Ecnebilerin ve memleketimizin en 
büyUk zevatı Hasan koloayast istimal etmektedir. 
35-60- ı 10 ve 200 kuruşluk şişelerde • 

Hasan Zeytin 
w 

yagı 

Yemeklerde ve tabubeıte ve kara ciğer hastalıkların

da istımıll edilir. Dllnynnın en nefis yagıdır. Okkalık 
şi~elerde yüz kuruştur. Büyük tenekelerde 90 

Dantos Hasan Diş macunu 
Dişh!re ebedi hayat verir. 
nıekt"n vikaye eder. Ve 
lreser. 

İnci gibi parlatır. ÇUrU· 
diş ağrılarını nezlelerlni 

.. • Hasan surmesı 
Gözlere mukavemetsu~ bir cazibe ve rıısun ika eder. 
Kadınların hayat arkadaşıdır. SO kuruştur. 

Hasan glüten ekmekleri 
şeker Hastalıklarına ve diyahetik olanlara istihzar 
edllmiş nefis ve bilhassa tazeliği h aseblle büyük bir 
ragbet kazanmaktadır. Adedi 2~ kuruştur. 

Halis balık yağı • 
Norveçyanın balis Morina balığının baş mahsulUdllr. 
İçmesi battı olup mideyi bozmaz kiloluk gayet temiz 
ve muakkam ,ı,eterde 100 kuruştur. 

Adet Cinsi 
Fireze tczg;ihı _ 1\, ,ia mutahsrrik 

Dik pılanp tczg:it, Kayı~la ınutaharri\ 
\lakıı' ve zımba tcz.~-~h .., 

Ap;aı; pılanya tez,1\hı. Elektrik motoru ile 

nkııplcr 

.. 
" .. 

• 
mutaharrlk 

Ajtaç daire biçgi~i 

Ag-aç ~erit hiç.~bi 

\"antilatiir. ı·::ektriklc mıiteharrik. 1 ı2 hngir hu\ ,-etinde 

1 ,. 
Ben cçhi hala seki1. kalcnı ahit ı 6· ı 0·930 pcr~~mhe l(Linii JAt 

on dörtte ihalc~i icra edilmek ıı;r.re kapalı zarf tııulile munakasaya 

vawlunmu~tıır. Taliplerin şeraitini anlamnk Lizrc Ortai-•lydc Çıra· 

ıı;aı 'ara~ ı itti,alindc kain mektep :0.hıdlirl,ip;unc ve~ a lle!tardar'ık 
binasında lktısad! mııessc,elcr muhasehcdli~iııe 'c munakas,~a i~n· 
rak edecekleri'ı kanunu mahsusunda ıari! edilen ş~kilde ihzar 

edilmi~ teklif mektuplarını ve J muha,cbedli~e tevdi edccekkri ve 

mukahilinde alacakları teminatı muv.ıkkata makbuzuru hamılen 

yevm ve 'astt mezktlrda mektepte mutcşekkil kom>İnınu mah,tı· 

suna mliracaatları. 

••••• TASARRUFA ALIŞALIM++++••• 
Tasarruf etmek i>in i\i 'e ucuz ,.tın almasını hilmelidir ı 

Kendi kendinize ıraş olu\'orsanız ı-,,.r halde 'Ile<hur 
. ' . 

Kartallı " NIESO " • 
Tıraş hıçaklarını kı ilanınız. Bir ıecrulıc • 

her vakit kull•nmık için kafidir. f 
('in~anin mükemınelivttİn• rı~men ~/ f 

fiati ucuzdur. - ~ f 
• >:ARTAI. _ ıe,mın ıc - '\/l~:so , "'arkasın dıhaı edın;ı, ı. 
z ra .. ~IES<> .,. m .. rka.!l bıça~ın rnlikcmıneliyetinl! •cm -l~lt r f 
l'aklitlerden >akınınız. TOrkl\ e i>in "mum! vekllı : 1 t•nhul da f 

.. F!m:ancılar'da \r,la!l Fre>ko Han No 1b-ı7 Tel. f, .. lt133 •• 

lstanbul Barosundan: 
15-7 <J.lO tarihli heyet• umumi)C 

tarihine mii,adif pcr~eııılıe gunıı saat 

p;undan rufekayı muhteramcııin }cvm 

tr~rilleri rka olunur, 

Ruzname: 

ıçttmaının ılc' anıı 2';-•ı-•ı.lll 
onbeşe talik cdHml~ u!d,ı

' c ,aati nıczkıırda Bar'>'~ 

ile) eti 

devamı. 

umumiye rnrafından verilen takririn mıız.akcrc-inin 

Fayda Hasan 

1 Eınlik ve E}laın B~ntası uınuın ınu~urlıığun~en 
Satılık emlak L 

Tahta kurusu, sinek, sivri sinek, pire, güve ve sair 
haşaratı yumurtal~ile imba eder. 7~ kuruştur. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Umum .müdürlüğünden: 

1,500,000 adet boş şişe 
Kapalı zari tısulile 8 Te~rınisani 980 tarihinde bllmtınakasa 

alın~caktır. Taliplerin ş:ırtnamcyl almak iizere Ticar~t şubesine 
uıuracaatl: rı. 

~ı~~at ve l~tinıai muavenet vekaletin~en: 
Dıııı;um ve çocuk bakım evlerine mııktaıl 26 kalem lltç ve 

tıbbi malzeme y•'Lli takım olarak kapalı ;1.arf usulilt mlibayaa 
edilecektir. :\lunaka'a müddeti 10 eılül ıı.ıo tarihinden itibaren 
20 .~undıır. Talip nlıırıların ~ıırtname,inı !(Örmek iızre Ankarı'dı 
~ıh hat ı e içtimai m•ıannet 'ek~lcti ıı;nmai mu~,·~net umum nıll
ılurlu~uııc w !,rnnhulda Sıhhat VL' içtimaı mml\ enet miıdurlüıtilnc 

Mevkii ve nevi Depo1.ito mıkıl.ırı 

lira 

27 

81 

88 
36 

Dolmabahçe Fatmahatun mahallesi kı~la csddc>i 

1 !-4 No. lı kok kömıirli imalAthanc<i ar-ası 

KAıanede cenderede Ko~u kü~kli 

Ayasağada !\Jaslak köşkü 

Beşiktaftıı lbrahim ajta mahallesinde 42-44·46 

No. lı kagir sutunları ha\İ ı 820 m. m. ~r>a 

son 

.500 

~oo 

Balldı yazılı emlak satılmak uzre muzayedeyc \azcdilmi;tir. . 

ı - \hizayedc ( kapalı xarl ) ı1>ulile ve Banka idare mediSI 

huzurunda icra edilecektir. 

2 İhale 6-10·930 tarihinde yııpılacakur. 

8 - ihale bedeli peşinen tesvhe edilecektir. 
4 - lştlraya talip olanlar teminat akçalarıııı ve teklif tnektur· 

!arını ve bilmüracaa alacaklın bir kıt'a ~artnıımeyi ihale tarihııı· 
den evvel .\nkarada Bankı li'mum .'11 [ıdlirhiğünc bizzat veı :ı posı• 

t 

b; 
d 
te 
tı 

o 
ki 
~ .. 
~ 
ltııı 
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l'AZARTl:SI 2f ı·:n.cr. f <ıJO 

~ 1 Spor 1 L Maarifte 1 Fethi B. gidiyor 
~cy ogh .. 

Büyük bir itimat ile .,. 
caddesinde T okatlıyan ka~ s .nda :.!2J 1 '.l u 

F enerbahçe maçı kazandı lrnc.,1ıan (Başı Birinci sahifede) LUVR -'"""'·G LA 1 
ziyaret ve bilcümle tefri,at levazm: ı üzerindeki büyük t ·ı ·tt · ı f d d b' şu beyanatta bulunmı•ştur: 

1 
enzı a a::ı ıs ı a e c e ı.i sinız . 

. . Viner Spor ve ıu Ker takımları i- Riza Avrupaya gönderile- - Fırkamıza mensup 14 me- • Kuponlarda, kumaşlarda, halılarda, muşambalarda 
<ır. •i ~aı,ların ı dün Taksim stadyu- Kadri. Ziya, b k d 0/ '=>Q 0/ ~o 0 
ııı ~d ı yaptıla r. Pazar olması dola- Cevat. S•di (Şekip). Reşat. cek taleben İn us ar a aş da Ankaraya gidiyo 0 -..J 0 l/ii9i lo 1 Q 0 lo -~ 
yı , ~ uma günkü kadar kalabalık Niyazi, Ala, Zeki. Muzaffer. Se- ruz: Ankarada ne kadar kalaca- -
vo .u. Hatta işlerinden ancak geç dat • f h } b •• ğım z müzakeratm seyrine tabi- defa ziv- r • 1 ,,· ;iri fı•satlardan 
••kıt kurtulanlar hiç olmazsa son ~enerbahçe - III Kcr ara:; ınd~ ya-ı lffi l an arı ugun dir. Bizim sol tarafı işgal edece-. ~;;.ili.1iıil~~~~ ~:;;~~iiiiii~ 
naçı g ~rmek kin sonlara doğru gel pılacak maç hakkıada dün mütal~a H h k k h -· · · h · ı· 
ıııeb~ baslamıstı'. yürütürken cuma g~nü alınan netı- anımlar U U ta si- gımızı ta ının ec ıyorum. 

1 . . celere bakılırsa ve Vıyanalıların Ma- Meclis mii2akeratı hararetli y •• k k o ı k maç Viner Spor ile Galatasa- line çok ragw bet ediyor . u s e M kt b. 
"' i arasında. H>kem Kemal Halim carlardan cok daha teknık oldukları ve munakaşalt olacaktır. Ismet rm an e e 1 
Bey. Dün, Galatasarayın daha kuv- düşüniılür;e Fenerin kazanması la- - Maarif nafia iktısat vekalet · Pş. nm beyanatına fırka lideri 
VetJi cıkma•ı muhtemel olduğu hak zım .geldiğini yazmış .. by:'lnı~- III. !eri ile ' hari~a müdüriveti s fa tile Fethi B. cevap verecek-
kıncıaki tahminimde aldanmamışım. Ker'ın daha sıkı ve sen ır t3ı.ım . . f D' - .. 
F Olmak ı·tı'barı·ıe hasmını yoracağ:na umumiyesi tarafından Avrupa- j ır. ıger muzakeratta ben ve 

ilhakika takımın ~u tarzda: k d J k f k 
nazarı dikkati celbetmiştim. Tahmin- ya tahsile gönderil:!cek lise me- ar a a~ arım söz alara ır amı 

Avni; Burhan, Vahi; Suphi, Nihat, k · F'lh t 'l d · / 
.M.ıhat: Mehmet, Vedat, Rasih, Re- !erim tamamile tahakku ettı. _ 1 ~- zunlarmın musabaka imtihanla- zı emsı e eceğız. 
bii, Kemal Şefik. kika Fenerbahç~ rı;a~ı kazandı·~' p- r nrn sonurcus· ı bugün darülfü- An karadan tekrar döneceğiz., 

b' k oruldugu ıçın son dakı;ca.ar- F t' . B . d 1 k ı...· "d .. kilnde yapılmakla hem müdafa- 1 ço Y . • d 3 2 ·b· 1 hı· 1 nunda ya[lıİacaktır. e nı eyın e ge ere· .,ır mu • da 3 - O vazıyetın en - gı 1 e •-ı d d h 1 
a takviye edilmiş ve hem de merkez keli b;r vaziyete düştüler. / İmtihanlara 70 talebe iştirak e: a a sta~bulda meşgul ola-
ınuhacinı mevkiine iyi bir unsur kon Fenerlıahçe kaptanı karşısındaki, etmekted;r. Bugünkü imtihan- cagmı zannedıy?ruın. _ 
rnuıtu. Derhal kaydedeyim ki takı- Macar takım.nın Viyanalılar kadar/ lar tabii ilimlerle lisan derslerin Ankarada bınamız olmadıgı 
rn:., bu şekli, Macarlardan daha 1 d d h ati · · · d · 1 
teknik olduklarını evvelce yazdığı- teknik olmayıp 0~ ar an a a e- den yapılacaktır. Gönderilecek ıçın ora a şımdilik ça ışmayaca-
ın z Viyanalılar karşısında Galata· tik ~lduğunu .. hesasp deder.ebk ;erk;!~ ! talebe 29 dur. İmtihanlar maa- ğız. Maamafih bu sefer bina me 
• .. k d h muavm mevkııne a ı gı ı uvve 1 'f . . . . . d . .. selesi ile d - - B n arayın cuma günkunden ço a a h k'lde u~raşıcı bir oyııncu n emınının rıyasetın e lıse mu- e ugraşacagız. e 
ea 1 .. . t ve er şe. ı b •• • • k d" . • f . ! k . n ı ve guzel oynamasını te~n e: ko makla büyük lıir isabet göster·-, dur ve muallımlcrınden mürek- .. en ı evımı ırka bınası o ma 
~· 10yun Galatasa~ayın evve~a ~erı mi~ti. Netckim ilk devre i~in vazife kep bir he;o'et huzurunda yapıl uzre terketmiyeceğim. Esasen 
d: ınddeh ve ~evfre;"ınb~onlak~ılnda dovgarmu almıs olan Sadi bu vazifeyi fazlasileı maktadır bu evi ben şehremanetinden 10 

a a ır.un crıt ır ~e ı e e · · .. • ,, 
•den hücumlarile başl~dı. Güzel bir yaptı. . . .. . Hukuka ra~bet sene muddetle kıraladnn. 
•kın neticesinde Rasih yerinde bir ka Bütiin müessırıyet hucum '1~ttı- - 5 Ald·ğımız ma!Umata göre 
fa vuruşu ile Galatasarayın yegane nın ani ,. seri akml~rı.nd_a ve b.ı!has- Bu sen'!' hu ''uk fakültesi en Çatalca belediye intihabatı için 
la_;.ısını kaydetti. Sekizinci dakika- sa bu ~kınları hus~u ıst·ıı~a~dc olan çok rağbet görmektedir. kanuni müddet hitam bulduitu 
da yapılan bu golden iki dakika son- Fenerlıahçe, ne yap1<ırsa ı evce ve K ' t .. dd t' b h , 
ta to .. ı bir akınla gene Vi- ilk dakikalarda yap:lmak liizım ı;el- a} ı m~ e .1 ~ ~y sonuna alde S.C. fırkası ve Halk fırka 
}'ana 1.f:S:~in önüne geldi. Viyana diğini tamamile idrak. et':'iş olarak. o- k.ada; tem·_lıt cd'.lmıştır. Daha sı müntahipleri intihaba gelme
kalecisi!e karş ıkarşıya kalan Meh- yuna başladı. İlk yırmı. be~ d.ı kıt.:a ş~mdıye kadaı· muracaat edenle- diklerinden ekseriyet temin o
lttet - bililtizam yapılmak istense zarfında g~zel pas tevzıatı. ~en ve 

1 
rın adedi 115 i bulmaktadır. Bu lunaınamıs ve intihap kalmıştır. 

lıc!ki de kabil olamıyacak bir vu- mahirane hucumlar 
1 

Fenekrc ubç" sa1yıl miktar ıı üçte biri:-ıi kızlar teş- Bi .. hafta ~onra tekrar intihap 
tuşla - to u kalenin üstünden aşır kazandırdı. Bu sayı ar pe ta ıı o a- kil Pk d, l K . 
ıtıak sureti!~ muhakkak bir sayıyı he- rak III Ker'in devrrnin sonuna ~a- ._etm_ t.~ · ır ~r, ızlar en. çok yapılacaktrr. 
~ eyledi. .Halbuki on d~kikada i- ııar orununu t:nzim edememesıne huK~k ıf·a~ultesıne ragbet goster ' s. c. fırkasi Eskişehir teşki-
·~ sayı, bır takımı haylı sarsacak sebebıyet verdı. mektecur.er. !atı yapılmış ve idare heyeti ri-
bır keyfiyettir. !kinci devredr Fener bahçe muha- L · 1 d d b' yasetine tüc d Mehmet Ali 

Daha sonralan da sırasile Rasihin cimleri ilk devrede oldu,;tı kadar ıse er e e e ıyat B . 'h c?r ~n. 
•e Vedadın böyle birer sayı kaçırış- müessiriyet gösterememekle beraber Bu sene liselerin son sınıfla- · ıntı ap edılmıştır. 
!•rı takımın mağHlbiye.tini .. ih~ar e- b~ın~n n•tir-.i olara~ miidafa.ası_ da rmda okc1tuhın edebiyat dersle- Yarından itibaren Nazlı han-
den amillerden oldu. Çı:nku hır Av- gıttık~e Macarların hakımıyetı a ' tı- rinde ga•p edebiyatına mühim daki vilayet ocağı Kalmiste ça-
l'Upa takrmı ne kadar ıyı olursa ol- na g>rmekten kurtulamıyordu. b. ' , . l k E k' hl' 
ıun ilk dakikalarda veya üstüste ya Buna rağmen Fener müdafa•sı '. ır mev ı<ı.ayrılmqtır.'. ~eşhur .ş~ca tı~. 5 1 merkez ta ıye 
Pılan sayılardan bir müddet için sar- canla başla uğraşarak keadini gös- ; ~a~p edelıı }'at profesorlerınden edılecektır. 
•ılrnarnası kabil olmuyor. Netekim, termeğe başlıyan tehlikeyi atlatın3 i(a : ıntıhap edilen yüksek eserler ANKARA, 21 (Telefonla) -
d~vrenin sonlarına doğru kendileri- çalışıyordu. Buna ra · men Fener ka- maarif Vl'kaletince derhal tereli- Münhal bulunı>n Gümüşhane meb'us 
nı toparlıyan Viyanahlar bir kafa lesini tehdit rden ~laca r çemberi mc ettirilme-ine karar ver'lm's- luğuna Serbest Cümhuriyet Fırkası 
•uruşu ile beraberlik sal'.ısını :ı:ap: gitti.kçe . da~alıy~rdu . Oyunun bit- tir. ~ ı 1

, Rei~i ~l.i Fethi Beyin intihap edil-. 
ilar. Devre berabere bittı. İkıncı mesıne yırmı dakika kadar var. Nıh:ı 1 . , . . mesı ıçın Cümhuriyet Halk Fırka 
~ ••tede de Vlyanalılar Galatasaray- yet korkulan tehlike vuku• gelıli. , Bu hu~us. ıçın laz ın olan kı- aı umumi rei• vekili lımet Paıanın 
la.rın tehlikeli akrnlarına maruz kal- Macarlar ilk gollerini pptılar. Biraz t:ıp'ar getırtılmış olup lise ede- ve Cümhuriyet HAik Fırkası riyaset 

Bogaziçinde Büyükdere - Bahçe köyündedir.Tahsil 
müddeti üç senedir. Leyli ve meccanidir. Talebenin 
her türlü ihtiyacı temin edilir. Mektebi ikmal edenler 
"Ornıan mühendisi,, diplomasını alırlar. 

Orman mühendisi olmak için 
Taliplerin I te~rinicvycl 19JO tarı hine kadak 

mudurlüklerinc ruııracaat ederek evrakını ibrazla 
mektep rektörlüğüue. Yahut vil~yct orman 
muamelelerini ikmal crti.- mcleri !Azımdır 

Yüksek Orman mektebinin kayt ve kabul şartları 
Tal pkrin Tıırkiyc cumhuriyeti tabasından olmaları. 

e Ya~larını n 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamasL 

3 Tam deneli lise mezunu olmak, yahuc o derece tahsilde buluııdu~lı maaril \'Ckdlcti:ıcc 
tasdikli lise ve muadili şahadctnameye 

4 - Eyi ahrnklı oldugu ve hiç bir .gu.na cezayı mustelzim ef'al ve harekıltta bulunmadığım 
beyan eden ve mahalli zabıtasınca taşdıklı olan ihtiyar heyeti mazbatıısına ve 

S - 1 ler türlü ha"t~lıktan salim \e bilha,sa kuvvei ıem"iye, brsariye vt: Jisaniycsi tam 
diğer noksanlardan bcrı ve gezip yüriımege, sunriliğc mütehammil olduğ.ın;.ı mu ·'ir ubip ra-
poruna malik olmaları lazımdır. ~ 

6 - Tati~l~r yiıksek orman mektebi rektörlüğunc yazdıkları bir istidaya en son mektep 
~hadctnames.ını, sılıbat raporunu, aşı şahadername>inl hü~nuhal mazbatasını, huvıycc cuzdanını 
raptederek bızzat mektebe veya vllAyet orman mlidillüklerine mürant ederler. 

7 - ı\lektebe kaydolunduktan ıonra mektebe dahil olmak için olbapd:ıki şartlarına tevfikan 
noterlikten tasdikli kefalet senedi vermek U.zımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı kayt ve kabul olunduktan sonra 
tesviye edilecek ve dersler ba~layıncaya kadar yemek ve yatmaları mektepteçe temin 

9 - Fazla tafsilat isteyenler Büyükdere 70 numaraya telefon edebilirler. 

~~la beraber teknik ve nefesleri'.:- sonra. bunu bir ikinrisi takip etti. Böy biyat hocaları içinde garp edebi- d_i!a~ı~ın bu kararını teş.k~la.tına ib: -
, kı kuvvet sayesinde bütün bu hu- le gıderse beraberlık sayısını da ya- y:.ıtı:ıda ihtr<a<ları olan ~evata lag ıçın C. H. Fırkası katıbı umumı ~iiiiiii:iıiiiiiiiiiiiiiiiiiilıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
~~tnJarı kırmağa ve buna mukabil üs- pataklar. Fena. Fakat düdük mese- ' L • d'l . -.• K. 1 .. .. sinin tclgrafnameleri suretleri şunlar SEYRISEFAIN 1 Emnı'ye t sandıgw l mu·· du" ı·ıu·· gy u" ı1deı·ı· '"•te iki " ff k ol 1 • h 11 tt' ,evzı e ı mıstır. ıtao ar tercu- dır· • duta sayı yapma6 a muva a - eyı a e ı. b la ' · · 
L· r Maç 3 ı Vlyanalılar lehine M 1 . · d h 1 • f meye a.:; nını~tır. "Münhal olon Gümüşhane meb'- lL N M 
oıı11• - acar arın reısı er a sanaya ·r- E 1 · d d h 1 . 'f 1 _ . . 'l rk A· t G ı .. kö rü 1.raz o crhunun cimi 

· !adı . Ve hakemin oyunu beş da ki- un :ır an er a ıstı ade et- u'.u:r-ı '.r.•.n C • H'. fırkasına mensup " e ez .<n a; • •~ P lmıı 
lii,~ok çekingen oynıyan Mehmet ile ka evvd bitirdiğine itira < etti. Mcs- mek imkamm temin için kitap-) M~n.talubı :anılenn . S. C. Fırkası ~:~~~~~: ll~~~!~i'd~.J<i~übJr~~~ 
lôıırı ıtısuz driblingler yapan ve hiç bir mu olmadı. Den, oyuna başlan.rken, 1ar forma forma nesredilecektir. f"~''. F~th•J•~"'''t?k rey verme- zade hını altındı. Telefon bt 

37 Pırlanta tek taşyüzük, iki altın bilezik 13 dirhem Hür· 

ttınan .Yerinde durıruyan Vedat is- saatime bakmadığım için işh sı!ıh> ·/ Maarif veldleti ·tercüme üc-: erıf'!1k. rı~ , '."dıın. 
1 

a at; prngram 2740 
a edıl' d'" G 1 tasaraylılar · · h l'f kl .. 1 · . . ve ı de•ı ~·z en ar.ı:uncn ayrı ve •:-=-=-.:.::'--------:----• •aı·r .ınıe ı,,er a a tını mu te ı up erımızc mensup reti olarak sarfc hasma 2 l' : k ı k . f k f'ki 1 .. B • . 1 clerıni yaptılnr. hakemlerimizden sordum. Be~ da1d- . .. .ı.ra 1 uza 0 -"':', t1rsr. ır anrn .1 r :rını. · JSKENDERIYE 

müz Hı:.nım. 
2974 Beş yüz kırk beş dirhem gümüş Macide H. 

•r İltinci maç Fenerbahçe ile III Ker ka evvel bitirildiğini tasrlik ettiler. vermektedır. . "'!· l\kclı•ın~c ızoh edebılmesıne ım-
asında idi. Hakem Saliihaddin Bey., Günahı boyunlarına., Eserıerın hse talebesi için i-ı kan vermrktıı-. . . SU .. r'at pOStaSt 

1' · • S G ,' 1 ı · k C. H. Fukası umumı reıa ve-~:- · '-· • • . r •ktı: . . d} ·'ıce an :ı~ mas~?ı te~•-ı.:;ıa sa-. kili (EGE) vapuru 26 
~ 1 ı .e. ıpe_tı:ııı tercumesıne ı ... ':'.eten, iSMET Eylül 
Saaett·ır He11 1 Bir tek if es.~ Latın ve Yunan ıstılahatı c·· .L • H lk F •-- - ı cuma /Oda Galata rıhtımından LJ J · · h · J T u:r.nurıyct .i' Jt'K.311 umum1 

______ _ .. ,...,_ ıcın ası ye er yapı maıı:tadır. 1 riyaset rli··~nı:-ın beyannamesi yuka- kalkarak cumartesi sııhahı lzml-
Po!is 4 üncu" şubemildfi· 1 Hüküme. te 500 milyo. n Serbest ticaret dersleri rıya dcrcedildı,. Ta-rih o~unan mak- re varır ve lzmırden saat 12 

r A- l'ı t·ıca , n kt b' h !" <ıt, uhter= münt'.'!11b, aani arka- de kal kanık pazartesi saat JO r .. · 1' .. lık ıkraz mı teklıf re. 1 e • e ı a .·. a d- · • ·bı· ifh•m olu --'- ı • r. d • Une ve iki komisere ıra b . -Ş -~-r·za ı az ve · """"" ,ıı;_,~en eriye ve varacak ve 
d ld ? ankacılık ve tıcaret dersleri ver Ali Fethi Beyfend:nin intihabının te- . .__ 1 ·k · 1 • 'd k ı · t l k Jd e ı' ı' k · · . ı ı · . . . . . tih .. . .. 0 ça :ııııua > en, cnye en a · iŞ en e çe tiri İ ' •• me lÇlD gece l er~ erı açaçaktır mırunı ClC'.l Ve ın ap gununun a• K ak f , · k J 

!\ b' A Serbest ticaret dersleri k ırs ha: hi!iye "•kalctincleo bi!c•:rifeeeği arzo' ·ar, · zmır c uğray~rıı <tan-
lülkiye ve emniyeti umumiye mü . Alınan hab~.re. gör-: ır .. me- li d d .. l - - . ı.,:l'Jr efendim 1 bnl a 12 de ,e;elır. 

·. "~dettenber.' İstanbul rıkan grupu hukumete yuzde n e ort ay t ev .. m c..;ecektır k- "b' ISKl'OERl\' L'l)E" •ktar a - . ., L b . . ' H . F-:r~:ı·u atı ı umumııi ~ "' "' c.... ~~ ... m 
' . zabıtasında tahkik beş faizle (500) milyon liralık a uratuvar tesısı SAFFET / PORTSAIT için de E'iYa ka-

ve teftişat yapmak büyük bir istikraz teklif etmiş- Ticaret mektebi lii.boratU\ .:- • -·~ _ _ bul olunur. 
tadırlar. . tir. 

ft rınin devıet ıaboratuvarı 11a1ine · Mersı'n su" r'at Diğ~" .. tar• .. a~. Bunun (300) milyonu nak- Ç 
evvelkı gun 4 uncu . . ( ) konulmasna katı:r verilmiştir ester 
şube müdürü Sa- - den ve peşın~n v~nlecek 200 Laboratuvar miidürlü~üııe •• postası 
deddin Beye Da- milyonuda şırketın yapacakları Baytar mektebi rektörü Halit ( İNEBOLU ) vapuru 

biliye Vekaleti.n- nafia işlerine karşılık olacaktır. B. tayin edilmiştir. L,'ıboratu- Bucrün limanımızdan E 
d 1 b" ebır l'f · · k ı k .. 0 24 ylül çarşamba l 1 de 0? ge en ır .. - Bu tek ı ıçın onuşu ma uze- var dahilindeki tezisat heniiz ik hareket ediyor 
le _ış~en el çektırıl- re şirketin murahhasları davet d 1 Galata rıhtımından kalkarak 
mıştır. d"l . 

1 
d' mal e i memiştir. I 

S d dd . B e ı mış er ır. -- - ·---- Limanımızda bultinan Ameri- zmir , Küllük , Fethiye , 
a e ın eye • 200 000 J .. ·- .. d işten el çektirilme- • . I İra kan Çesteı· kruvazorunu ün sa Finike , Antalya , .\lAlye , 

sinde muhteiif se- Yalova ıçın vapur ve ote ' bahtan akşama kadar kadın er- :\lersin'e gidecek ve dönüşte 
bc!'ler zikredilmek Seyrisefain Yalova hattı için Maliye Vekaleti Pake kek .hi·~ok m;~al:!:. h.?lk ~iyaret Taşucu Anamor Alaiyı Antal· 

tedır. : <bir vapur inşa ettimıeğe karar kumpanyasından bJJ 'etmış ve gf'mıoe buyuk b~r n.eza j ya Finike Fethiye Küllük 
~ Sadedd' B ı - . akPa~al p~rt ermiştir ketle karsılanarak kendılenne / lzmir'e u"rayarak gelecektir. 
" v k ın ey cezayı n ti erın· V • . K · t' 1- ·· h . t f .. 'l "' 
<lıı,ka~ ~bulan 6 bin liralık ihtilasta Bu vapur Heyl:-elı ve ala- cezayı ıs ıyor .r.uvıızonın eı ara ı gosterı - Çanakkalc'de yalnız yolcu 

2 _:••lik · mış vapurları sisteminde, fakat Pak.: kumpanyası aleyhine ~1ış, clon~ııı~n~ ve lunonatalar verilir, volcu nılnır. 
tıı41!ade Varna - Hrisis vapurlarının onlardan daha büyük ve daha Maliye vekfı!eti tarafından 200, ıkram edıimıştır. a----'-'-----------• 
lanbrın~nesfı.nden ."0 !1'a. Yunan kap· süratli olacak fazla miktarda 000 liralık bir dava açılmıstır. Geminin kuınand:ııu kapten A yYalık sür' at 

3 ırar hadısesı. . . · h t' ' G · ' F' ld ·ı · ·· 
r· . - liacca 't k · · h d t h tahlisıye ve tstıra at vesaı ını eç.enlerde Pake kumpan_ı;•a ıe ı e zabıtan ve murettebatı t •cın gı me ıçın u u a- . . k . . .. 1 pos ası s e çıkan eşhasa yapılan muamele. haiz bulunacaktır. Sıparış ya ın sınm bır vapıırwıda gemi mlı- Turk halkla tanışına.<tan fevka-J 

~ıır lcoın· n eşhas:n. kontroluna m; de ınşa ettınnege başlıyacak~ gara kagıtalrı elde edılmıştir. dıklerını, ancak pro ,ram muci- kalkarak Gelibolu Çanakkale 

2978 Bir ro:ııa yıldız madalyon, bi.- altın hurda saat 
~ki adet yarım hra:lık zinetaltını Osman Haydar B 

11566 Bir pırlantalı yüzük, bir roza kravat iğnesi, 
bir altın şadlen Fatma Sabiha H. 

ı 
18232 Bir altın hurda saat Meymenet H. 
22765 Bir roza pandantif. Cemile H. 
24114 İki yüz altını~ dirhem güm~. Şerefraz H. 
26354 Yirmi dokuz miskal inci, lbir roza iğne, bİT 

çift roza küpe. İsmail B. 
26838 Bir roza yüzük ortası zümrüt (Birtaş noksan) Hanife H. 
27053 Dört roza iğne (Bir taş noksan sırça), bir çift roza 

küpe, iki roza yüzük, bir altın ~at, bir altın 
kordon, iki altın yüzük. 

27338 Bir çift pIT!antalı küpe. 
Nazire H. 

Saim B. 
27455 İki elmasllı saat, bir altın saat, iki altın 

köstek, iki altın halka Mehmet Ef. 
27546 Bir roza menek"?e iğne 
27570 Bir çift rnza küpe. 

Liltfiye H. 
FatMa H. 

27580 İ'ki roza menekşe iğne, bi.r çift roza küpe, 
ilç roza yüzük, bir altın saat bir köstek, bir 
kalem, bir yüzük, yiizelli dirhem gümüş, 
bir gümüş saat. İhsan H 

27597 Bir çift roza küpe. 
27659 İki roza iğne, iki roı.a yüzük, 
27835 İki pırtlqıntalı yüzük, bir elmaslı saat 
27859 Bir prrlanta pandantif. 
27914 Bin yüz dirhem gümüş. 
27980 Bir altın saat. 
27986 Bir çift roza küpe. 

Fahrünnisa H. 
Ragıbe H. 
Naime H. 

Mihriban H. 
Hasan Vasfı B, 

Şerefettin B .. 
Niko Ef. 

27995 Bir prrlantalı tek taş yüzük, bir çift roza J<:iipe 
bir altın kordon. Nazmiye H. 

28095 Bir pırlantalı bilezik. Fatma Fehi~ H 
28103 Bir pmlantah bilezik, I...ki p1rlantalı yiızük 

bir pırlantalı iğne, bir çift altın koldüame'. 

~a~tde~din Beyle 4 üncü şube ser- da yaptlacaktır. . . rettebatı tarafından şehre ~okul lii.de memnun olduk1armı, İstan ( Mer~ln ) vapuru 23 EyliJl 
telıp ~;id~evflk ve Türkiye arasınd~ ~dare Y~lova?a yenı bır otel mak üı,;~e get'.rilmiş .ka~ak Si- bulda .ıı~un mıiddet kalmak iste ı salt f 7 de Sirkeci rıhtımından 

~terı el çı=~~i"!Jua:-ıt~ı Nacı Beylere e tır. Yeni otel büyük otel cesa- Bu kaçak sigara kağıtlarının bince 'hareket etmek zarureti do Küçülı.lı.uyu, F..dremlt, Burhan' 
· ta~~i Beyin rıT"2ışk'.r. . esi metinde fakat başka bir t;:ırzda cezası 200,000 lira tutmaktadır. layısile bugün Türl-iyeden ay-: ye, Ayvalığ'a gldece'< ve dö-

~r .. , ur ıyeyc gır.nem · O ı· ·· ·· .. · V • · · 
ltt;ı rur etmiş bazı eşhasın Sirkeci inşa edtlecektır. te ıı: ı;ı~•ımu~ Malıye ekaletı, kumpanya ale nlmak mecburiyetınde oldukla _ ı nıişte mezkör lskelelerld birlikte 

si, iki altın sikke, bir altın lkalem, bir ~!tın 
blezik, bir gümüş küpe. 

29134 Bir çift roza küpe. 
Seher H 

1fa1:at H 
l'~~o~undan şehre sokulmasına göz deki mevsime kadar bıtırılme:;ı yhine açtığı davada cezayı nak rnl.ı söylemişlerdır. / Altunolug'a uğrayarak: gele-
'Uetin~~u; Tev~i!<.~•yin ise pasa~o.rt muhtemeldr. tinin tahsilini istemektedir. Amerikan bahriyelileri dtin j cektlr. 

28147 Bir altın saat maakösteık. 
28172 Bir pırlantalı yüzük. 

Hasan Fehmi B 
Adil B 

~·:•tine dar~sızlıgı ı~ten ,eı çektır~l- I Kumpanya mürettebat tara- şehrimizi aezmişler ve büyük Gelibolu için yalnız yolcu 
0 ,~ 1•ddin s:e dep . hg?1~t1erıdlmekte.dır. Ekmek UCUZ uyor fmdan getirilen bu sigara kağıt kapalı rarş"ıya müteaddit def alınır yük alınma:ı. 

28332 Bir çift pırlantah küpe, Zeki B. 
28374 Bir çift roza ıküpe, ~ki roza yüzük, bir altın 

" §ub y en ın ı a e en 4 un- . .. l d h b . l _ . - a-
av;n C •.müdürlüğüne vekaleten mu- İki aydır mütemadıyeıı duş- ~rm an a ~rı 0 madıgını ıd- !ar giderek Türk san'at eserleri-

Sad:~~.Dey tayin edil~i§tir. mekte olan ekmek fiatleri d~r- dıa etmekte~ır. . . . ni .gösteren külliyetli miktarda 
lcında m Bey ve komısrrler hak- d t zül etmektedır. Davaya aıt evrakı tahkikıye eşya mübayaa etmişlerdir 
ltı l>evtanzırn edilen tahkikat evra- ma an en.ez d" de top- müstantiklıkça tetkik edilmek- .. .. · 
Ancak 1~t Şürasından geçecektir. Narh komısyonu uı:ı . . d' T f . k'l . . Çester kruvazoru bu sabah 
lıaberi dtin dkşam bir refikimiz bu lanmış, bu haftanın fıatlennı tes t~ ır.tm?r~ eyın ve 1 lerını ta- saat altıda Kavaklara kadar bir 
bir,2 taverir!<•n Sadedin Beyden bit etmiştir. Fırancala 50 para yın e ış r. cevelandan sonra Atinaya hare-
da %se~~kar ve ith~mkar bir ta~z- tenzil edilerek 14 kuruşa, ~!{- İ · ket edecek ve bu son merhaleyi 
~n •l çek:fr~~u .. Bır me.murun •ş- mek te 30 para tenzil edilerek RTlHAL ziyareti müteakip cebelitarik ta 

nda d . 1 esı memurıyet haya- · d. 'l · tir 1 B ok "d .. ·· · · - - · -
O~•n t~rn": rasgelinebilen şeylerdir. 8 kuruş 30 paraya ı~ .ın mış · 1 a aıı u~um mu u..ı".~ erki rıkıle ctogruca Amcrıkaya avdet 
kile Çindır ki henüz tetkik, tah- Bu fiatler yarından ıtıbaren tat nın~an Suat Şerıf v_e Ba~ırkoy be- edecektir. Gemi kumand 
~ ve teın · p k f 1 lan ledıye doktoru Sadı Şerif Beyler' anı tr.ıecek yız .•afhalarını geçirip bik olunacaktır. e az a o ed • ş 'f 8 d.. f . . ın Vali ve kolordu kumandanına ve 
~lıaklcuk menfı veya musbet karar yeni mahsulden gün geçtikçe is- P Cerı er•. bey., ".~.lved at etmııtikalr. mihmandarına gösterilen h" Ü 
•ıakk etrneden refikimizin bi- _ . . . . d enazesı uııun og e en aonra usn 
tın1 ~n afır addedilebilecek neşri a- tifade çoğ~~dıgı 1.çın fıatlenn . a- dı~arak ~akrrköy kabristanına _def- kabul ve teshilat miinasebetile 

0~ru bulmadık. Y ha fazla duşmesı muhtemeldır. nedılecektır. Allah rahmet .>ylesın. beyanı teşekkiir etmiştir. 

~at. . . . Saime Hikmet ll.ı 
Bartın-lnebolu Postası 28386 Bır pırlantalı bılezık (Bır taş noksan), bir prr-

HIL , L lan talı yüzük. Ahmet B. 
• 2~87 Bir altın köstek. Ethı.m B .• 

vapuru 22 p aza rteS İ 284-09 Bir çift pırlantalı küpe, bir roza yüzük. Seyy't B.' 
.Eylul 28419 Dört altın bilezik. Ha.-.ife H. 

gunil akşamı Sirkeci rıhtımından 28434 Bir çiıft p ııl t "l k" b' d · [ z 
hareketle Ereğli , Zonguldak, ı ı an a gu upe, ır roza pan antı e}'nep H 

Bartın, Cide, lnebolu, ~:vrengene ~ukarda isimleri yazılı zevat mücevherat mukabilinde 
llişı iskelelerine azimet ve avdet Em.nıyet ~<lığından ist~kraz ebniş olduklan mebaliği va
edecektir. YUk ve yolcu için desı~de ted:ye etmeı;ıelerıne mebni hini ikrazda tayin 0 u
Slrkec!de yeni hanc!a ı numa nan iıkametgahlar~n~ ıh.b'..11'11ame gönderilmiş ise de bulun
rolu accntımnı mllracaat. Tele- m~tl1klaundan tarıhı ılandan itibaren (91) gün zarfında tedi
defnu lstanhul 3105 yeı deyn veya tecdidi muamele eyleç-ıedikleri takdirde 

meııhun.atı mezkilrenin bilmüza ede satılacağı iıJıan olunur. 
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Hiç l?eklenllmecJJAI bir 
z•manda blrdenW.-. 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo blletl 
almakla kabildir. Onun 
için: 

lY118E PIJlNGOSU 
BiLETiNi ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEŞRİNİ 
EVVEL 1930 DADIR. 

Oyük ikramiye 

.000 Liradır 

M[LLITET RAZARTESl 21 
' 

EYLÔL 1930 

. Tasarruf için en emin uol 
·~ 

1 

2 Toprak kumbaralar ı 3 - Tahta kuınlıaralar kaba 
çabuk kırılır. ve iptidai bir şeydir. 

4 <. ocup;unuzu lasarrufa 
alı~tı rmak isteyorsanız iş Ban· 
kasının şık ve sağlam kum· 
baralanndan alınız. 

Mükemmel bir 
kasık ba~ 

j ROUSStl Kasık 
ba{r ı büıün tıp i lt · 
mince azim takd ir· 
ferr mazhar olmu.f 
tur. Zira ancak bu 
bz,e ifr en1n iyeı vt 
rah;ıtı tamme elde 
edilir . 

Öal!'ın kusursuz olarak ıaıb ı klnl 
ten•:n için 

Yalnız Parlatekl 

lstanbul şubeleri: 
Beyo§lunda Tünel me~danında No. 12 

•• istik!AI caddesinde No. 388 
Mağazalarımızı ziyaret veyahut kut· 
runuıu bildirmek süretile siparişinizi 

posta vasıta slle icra ediniz. 

Flatfar ı A• ••I: T. L e · Çifl tıal T. L ı e 
llbllınettı ttat: • it... • • • 
Lib .Utra lı:untıll • il • 4- • .., • 

lıt. 4 üncü icra memurluğuncl 

Açık artırma ile paraya çevrile< 
gayri menkulun ne olduğu: Dükk 

uıt nıc•nuriyet kr için 1 O ağustos 1 930 tarihinde yapılan müsa- &kişeblr ve Haydarpaşadak i idare veznelerinden tedarik edebilirler. lan havi apartımamn ve dUkkim h 

baka '"'.Jatlup neticeyi vermediğinden 25 eylOI 1930 perşembe Devlet De mı· ryolları ... * * vi hanenin otuz iki hisse'10 on dd " 
~unü ~-.ıat f 5 tc Ankara\la liçüncü bir müsabaka yapılacakar. 5 l 8 kalem tıbbi ecza ve sair tıbbi malzemenin kapalı zarfla :::~i:. m::ı~.7,e:'::~ n:::, 

\iti ;alıaby a i ştirıl.k içm, tal iplerin memurin kanununun 4 Uncil · ·· 15 30 d "' 

id • • ıa at münakasası 13 birincı teşrin 930 pazartesi günu saat , a Galata Okçumuııa m. tramvay ca 
maddcslndc yazılı olanlardan başka aşagıda yazılı evsafı da haiz a re S 1 1 n 1 An karada Devlet Dcmlryolları ldaraslnde yapılacaktır. Müna~assya desinde y. 13, n, 73, 75, 77 No. 
olma J;ırı J Azımdır. kk ı tl 33700 ı Be l~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muva .at tem na arını partımamn temamr · ve 

Ai Hukuk, Mtilkiye, l!lfimu Siyasiye, iktisadiye •• içtimaiye aynı günde saat 15 e kadar ır.ıünakasa komisyonu kAtiplij!ine rettin m. Megrutiyet ı. y. 80, 80-l 
ve fak ulte derecesindeki yüksek ticaret mektepler veya Hariciye 1 Te.,riniaani 930 tarihinden kabiliyeti yoktur. maa dükkln hanenin temamı 1944 

"' k · · vermeleri lAzımdır. ınesleki ile a\Akası bulunan milmasil yüksek mekteplerden birinden itibaren Erzurum - Sarıkamış 4 - Eşyasını geri alına ıstı- f' ı. kıymeti mubamminelidir. 
h bari lmak Uz beke il lilnileyl-leri Talipl<r münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada Artı ı ca'"- yer gii mezun olmak, attı ç o ere şe yen veya m rse •• rmanm yapı a ,.., , 

. . üıııerinde aeyri seri ve seyri ha- tebdil ettirmek istıeyen milr- ve Haydarpaşada idare vezn~lerinden tedarik edebilirler. ıaat: 1ıt. 4 UncU İcra dairesinde 1 
B) Bu kabı! mektepler flhadetnam~nl haiz tali~ler bulunma- fif nakliyatı için yeni tertip ha- &illerin itletme nizamnamesi- 10; 930 t. perıembe ıUnU 1• 14 ili 

dığı takdirde namzetler evveli bu mekteplerden birınde okunan mule senetlerinin kullanılması- nin ikinci bap ikinci fasıl on İ - 1 ya kadar. 
dcrskrden imtihan verdikten sonra müsabakaya iştiılk hakkını na başlanacaktır. dördüncü maddesi mucibince ISTANBUL V LA YET 1 - 1ıbu gayri menlı:uliln a 
ı h ı ar tderler. ı _ Talep edildiği takdirde usulll veçhile tanzim edilmiş bir DEFTERDARLIK ILANLARI prtnameıi 4-10-930 tarihinden i~ · I b k h b h d mürsillere hamule senetleri nUa beyanname ve, almışlar ise, ha- ren 929 119 No; ile 1ıt. 4 cU ıc 
lv. ÜSa a a imti anı erveÇ i ati ir: hai saniyesi verilir. Ve keyfi- mule senedi nüshai saniyeleri- ----------------------- ~:~:~emı:::~:~ı:"':;1:~ib 

ı- Hukuk, iktisat ve tarihi siyası (18,15 den zamanınıza yet hakkında hamulıe senedine ne müsteniden ve münhasıran Sablık oda ve matbah No. 12-18, Valde da yuılı olanlardan fula mal 
kadar) hakkında tahriri ve şifahi sualler "her biri için tahriri ve meşruhat dercolunur. mahreç istasyonuna müracaatla H d Ç k k l kı • • 'l almak lıtiyenler, ltbu prtnamey• 

2 - İRbu hamule senedi nüı- n meşruttur. anın a, a ma çı ar, ymeti peşın para 1 e 929-119 doıya numarulle memur!, 
•lfabt beraber tam numara 10 dur,, "' ___ , l 930 timiz• müracaat •tındidlr 
' hai saniyeleri mUnril yedinde 5 - Mürselilnileyhler ıuuıua 500 lira, sabş pazarlıkla 27 eylü cumarte- 2 .:_ Artmnaya· ııtıra•:, .... ~ "" 2- Türkçe ve Fran~ızcadan tahrir ve tercüme "her biri için _.. llü "' ~· ,-
ıam numara 15 tir,, 

3- Müsabakada 40 numara il!!sü mizanı doldurmak şardle en 
!azla numara alanlar kazanmış olacaktır. Miisavat halinde fransız
c adan mada ecnebi lisanına vukuf sebebi rücbandır. 

Talipkrin mektep tehadetnameleri, askerlik vesikaları Ye hüsnU 
hal ve sıhhat şahadetnameleri ile hüviyet cüzdan veya suretlerini 
btı istida Vtık!let Zat 4Ieri Müdurlüğüne tevdi eylemeleri ve yev
mi mezkı'ırda Ankara'da VekAlette hazır bulunmaları llln olunur . 

kalacak vesaikten olup muvaııa· rma vUnıt =en eşyanm tese - • l5 D f d l k ( R 249 ) da yuıh Jaymethı yüad9 yedi t• 
lat istasyonunda eşyanın mUr-- mftne diğer bir kimseyi memur 51 e ter ar 1 ta. - nat ı11tıterllecektlr. 
ııelünileyhi tarafından tesellü- veya tevkil etmek isterlerse: * • * 3 - Haklan tapu tıicilllle ubit 
mUnde bunların ibraz ve itasına A) Her mevrude için hüviyet Sablık kargı· r ev No 17 /3, Sideris sokağı mıyan lpotelıll alacaldılarla diter 

l ___ , i on] Jlkadarlann ve irtifak hakkı ialıl 
lürumu yoktur. ve lllZ<Ll&n ıtasy arca ma- İmrahor lıyas bey mahallesi, Y edikule, alt terinin bu haklarrm ve hueuılle 1 

3 - İşletme nizamnamesinin lfun münıelünileyhler tarafın- ve maarafıt dair olan lddalannı it
111 ikinci bap ikinci fasd beşinci dan verilecek bir beyannameyi. kahnda bir oda bir matbah bir heli, birinci IJln tarihinden itibaren yirmi gıct' 

maddesinin üçüncü fıkrası mu- B) Bilfunum mevrudeler için katta iki oda bir sofa, parası peşin verilmek içinde evrakı mUıb~tclc~lle blrJlcal 
cibince hamule ııenetlerlnde ise Ndterlikten musaddak daimi memuriyetlmlse bildlrilmelerl .ı ıil' 

yi alik d şarti'le 700 lira, sabş pazarlıkla 27 eylül 930 eder aksi halde haklan tapu ıılcıl. mürselilnileyhin adresi muaY'" bir vekaletname a ar aablt olmıyaalanlar 1atıt bedeli 

An kara Vı• la"' yetI• n den·. ~ bulunmak aznn geldiğin- - rnevrit istasyonuna ita etmekle cum.ırtesi 15 Defterdarlıkta (R-288) paylaımaaında hariç 1ra1ttlar. 
den hAmlline veya muit ha- kabildir. • * • 4 - Glllterllen ııfuıd• artını'~ 
valeye irsal.it yapdmaaı kabil Keyfiyet, muhterem halkın d dd i T X.} b l§tlrak edenler artırma prtııam.Jııııl 

Evvelce de ilin edllmiş olduğu üzere badema Encilmeni VilA- değildir. Bu itibarla hamule malillnu olmak üzere nAn olu- Kiralık tarla, Kayış ağı ca es ' u~ acı aşı olrumut ye ıtlaumlu mal<lmatr fi 
hal ---' "nd f h }} i K b } d K d bunlan tanamen kabul etmiı ad yetçe ihale~i icra edilecek olan bllt\mum lnp.ata talip olacakların Hnedi nUs ....... yelen e ciro nur. Mustafa e endi ma a es ' ur a 1 ere, a ı- itibar olunurlar. UıtUnde ~ 

meı'uliyeti fenniyeyi der'uhde edeceklerin ehliyeti fenniyclerini natık 19 kalem yerli ip ,. ııldmler *ı... *na~ ayni ıtınde .. t l4,SO 1 b- köy, 4Q dÖnÜm senelik kirası 120 lira kiralan- pyd menkulGn bedeli samanında t 

veıikalarının VilAyet Nafia baş mühendlllll!lnce görülüp tasdik pah sarfla milnakaaaya konmuftUr. dar mllnakau lı:omlıyonu lı:Atlpllflne mak pazarlıkla 28 eylül 930 pazar 15 Defter- =: :~ ı::~el~ ~ ~ 
edilmiş olduğu halde yevmi ihalede Encümene te•dl edilecek olan MUnakau 6/10/930 puarteal ıt\nU vermeleri lbımdrr. hrwı kalınan ylbde bot fail ve dilj. 
teltllfnamelere merbut olarak getirilmesi ve teminat akçelerinin de .. t 15 te Anbrada Devlet Demir- Tallplcır mUnakau prtnamelerlnl darlıkta. ( H-247 ) sararlar aynca hlllmıe hacet kal~,. 

yollan ldareainde yapılacaktır. (bet) Ura mukabilinde Ankara ve • • a d_.._,. alı dan fY, 
ihaleden evvel lıehemehal Muhasebe! Hususiye veznesine yatırılıp Mttnaka1&f11 lttlrak edeceklerin Haydarpapda idare vu:ıelerinden amn memu r•~ce cı dl~ 
mukabilinde alınacak makbuz ıenedinin veya bir Banka mektu- teklif mektuplan ve muvakkat temi· tedarik edebilirler. .Sahlık kargfr ev No. 17, AH efendi so~ağı, :!tol=ku~e::..":°':dll:ı:-d~ 
bunun teklifnamelere leffi IQaumu tekraren UAn ve bunun hllA- • * * imrahor lıyas bey mahallesi, y ediku}e, iki kat- bafırıldılıt.an aonra gayri -~, 
hnda haraket edeceklerin evrakının Encümence kabul edllemiy6- Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde Derince lıtayonunda teslı çok arttırmanın üstünde bira J 

edilmekte olan enı"ekte fabrikan mü<temtl!ıından fen, idare ve ta Üç oda ve sair müctemilat bedeli peşin Şart tahakkuk etmene artırma gtl"' 
ceP;i beyan olunur. ' Y blralalıp alıcı taahhUtlednden kU 

amele binalarının lnşaaıı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. para ile 1000 lira sabş pasarlıkla 27 eylül 930 Jur ve teminatta kalkar. )ılı;: 

Kör Çocuklar 
Sıhhat ve içtimai muavenet veka

leti Sağır, Dilsiz ve Körler müesse
sesi müdürlüğünden: 

Anıdan doğm•, yahut kilçük ya ştı her hangi bir lnza yUzUnden lrör 
kılmış çocuklann talim ve ttrbl ye si için kttşaı edilen lzmir sağır, dilsiz ve 
körler müo>sesesi kör talebe kaydil kabul muamelesine başlamıttır. 

Kabul ·arıları: yaş lan 8- 12 olmak ve körlükten başka sari hnstalıklardH 
;ıllm bulunmak ve ileri derecede aptal olmamıktır. 

Adres: lzmlr Karşı yaka sajtır, dil •lz vt körler müesieacsi mildüriyeti. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Tahtakalecle 85 No dükkAn 
Ortaköydı: Cavit ağa mektebi 
Arnavutköyıinde ı,ıı No dükk&n ile iki oda 
Balada yazılı em!Akln icar müzayede müddeti 24 cylQI 930 

çaroamba günü saat on bire kadar temdit edilmiştir. Taliplerin 
~ncüm~ne mıiracaatları. 

~~~~~~~-,:-:-~~-:-~-,--~~~~-

B a J~ar,a~a emrazı istilaiye ~astanesi ~aı-
la~a~etin~en: 

Müessesemizin kaloriferi için 11' eylül 1930 tarihine miisadlf 
;arşamba gıinü icra kılınan kapalı zari münaka<asmda tckİll edilen 
iatın gali ve tevdi edilen plAnlann şartnameye muvalı k olmadıjtı 

.;örülmüş ve miinakasasının tehir ve tekrar kapalı zarf usulile 27 
~ylül 1980 tarihine müsadif cumartesi gününe talik ı tekarnir et
"tliŞ olduğundan taliplerin tanzim edecekleri tekli[ mrktuplarile 
ılAnlarını yevmi mezktlrda saat on dörtte Komisyona tevdi etme
eri ildn olunur. 

lstan~ul ~usta, telgraf ~a~ nıo~oriyetin~en: 
Ye>aiti nakliyede kullanılmak üzere 10,00 kilo benzin ile 450 

kilo makine _ -al(ı a!tni olarak mimakuaya vazolunıırnşnır. J\lüna
kasa eylıilün yirmi yedinci cumarttsi ıilnü saat 15 te ıcra kıhna

ağından talipler • • 7,5 nisbetinde teminatı murakkatelerini hami· 
en baş müdiirivette mutcşekkll komsiyona gelmeleri 

Münakasa 12 birincltetrin 980 pazar günü saat 15 te Ankarada cumarlesı· 15 Defterdarlıkta. (R-250) 5 - Artırmanın birinci v.ya i 11oı 
d 1 d ı 11 ld i d 1 k ci olma11na ve gayri menkule tea ; 

ev et em ryo arı ares n a yapı aca ur. eden kanuni hakka ve utrpn tar• 

Miinakasaya lşdrak edeceklerin tcltllf mektuplarını Ve muvakkat cızı· MDALLı'M MEKTEBı' göre diler prtlar. "" • - "' teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon k!tiplij!ine MUteraldm vergi tanı:lfly• te. ıJI 
vermeleri JAzımdır. viriye, vakıf lcareıl mutteriye il~ 

( ) k bul d 1 inci artırmada Okçu Muııa sn. _J 
Talipler mtinakasa şartnamelerini 1 O lira mu a n e Anka- soır 

ı d d 
dUkkinlar apartımamn hlıaeol ; 

rada ve Haydarpaşadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. 15 teş rı• n •. evve e te - ı. ya ve Bedrettin m. Metrutıyet i1 
* * * emlildn hissesine 1000 1. talip S dl 

360 tane lokomatif, tender ve vagon bandajının kapalı mıttır. Artırma 2 inci dlr en ziY• 

zarfla münakasuı 3 ikinci teşrin 930 pazartesi gllnU saat rı• sata başlıyor artıranın iiıerinde bırakılacaktır. ıJI 
16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yaplacaktır. Yazılan gayri menkulat yuk•';,ı 

MUnakaaaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve k b d 1 d. gösterilen 16/ 10/ 930 tarihinde . b' 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar muna- Gazi mullim me te i mü ür üğün en 4 üncü icra memurluğu oda•ınd• ı~ 
ilan ve gösterilen arttırma şartna 

kasa komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. Talipler mn- Mektebimizde tedrisata 15 teşrinievvelde si dairesinde satılacağı ve ikaınett~ 
nakaaa ıartnamelerini bet lira mukabilinde Ankarada ve h k • h ı · 3 ·· ·· derece 

başlanacakbr. Gerek eski tale ~, gere yenı- ıan meç u 2 ncı ve uncu " 
Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. ipotek aahipleri Abdurrahman ~ 

* * * den mektebin muhtelif şubelerine kabul edil- Parsih ef. Jere ve ipotek fazlaıJ11~ 
Muhtelif laıtlk malzeme kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. 

Münakasa 3/11/930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 
Devlet demir yolları idareıinde yapılacaktır. 

MUnahasaya ittirak edecekleri teklif mektuplannı ve mu
vakkat teminatlarını aynı günde 1&at 15 e kadar mtln"akaııa 
komisyonu katipliğine vermeleri l6zımdır. 

.Talipler münakasa ıartnamelerinl ( 5) lira mukabili~e 
Ankara ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik 
edebilirler. 

• • • 
H. P Majtazasında mevcut boş çimento çuvalları aleni müza

yede ile saulacakıır. Müzayede 4 teşrinievvel cumartesi günü saat 
on dörtte H. P mağaza binasındıı icra kılınacaktır. Talip olanlahn 
mezkur gün ve saatte ma~aza müdürlüğüne müracaat eylemeleri 
i!An olunur. 

• * * 
Kütah ya - Ta,~-nlı hattı üzerinde köprü ören 1ıtasyonu ı 

civarındaki taş ocağından çıkarılacak 6000 M8 balasıın kapalı 

zarfla mllnakasası 13 birinci teşrin pazartesi günü sAat 15 te An
karada Devlet Dcmiryolları idaresinde yapılacaktır. İştfrak edecek
lerin tekli[ mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde 
saat 14 •• JO kadar komisyon kAtipllğine vermeleri lAzımdır. 

Talipler _münakasa şartnamelerini 1 lira mukablllnda Anb.rada 

miş olanlar 14 teşrinievvelde mektepte hazır tirak eden diğer alacaklılara t• ~ 
makamına kaim olmak üzere iJifl 

bulunmalıdırlar. ıunur. 
Daha evvel gelenlerin mektebe kabul edil

melerine imkan yoktur. 

Maadin işleri müdürlüğünden: 
!çel Vl!Ayctinin Anamor kazasının Kalediran ve Gökçe Belen 

Karyelerinde k!in olup imtiyazı ltalya tebaasından Alfret Bilyotl 
ve Fransa tebaasından Etyen i\fas uhdelerinde bulunan simi! kur
şun madeni mes'ul müdürü Eşref Efendinin istifasına mebni maadin 
nizamnamesinin 61 inci maddesine tevfikan üç ay zarfında yeniden 
lkametgfthı resmi irae ve mcs.ııl m lii r tayin edilmediği takdirde 
imtiyazın fosbedileceği madtlei ırı czl,.lırcnin (H) fıkrasına tevfikan 
ilan olunur. 

~ibbat ve i~tinıai muavenet vekalettn~en 
Sıvas nümune hastanesi lhtiykcı için 67 kalem ilAç ve tıbbi 

malzeme kapalı zarf usulile mubayaa edilecektir. '\lünakasa müd
deti 1 O eylül 930 tarihinden İtibaren yirmi gündür. Talip olan
ların şartnamesini görmek üzre Ankara'dı Sıhhat ve içtimai mua
venet vekAleti içtimai muaveııet umum mıidiir!Uğilne ve lstanbul' 
da Sıhhat ve lctlmai muaveneı müdürlü ne mUracut e 1 

lngillz mamulatı 

· "N4SYONAL" MOTÖ~ 1 

. ile 
Mazot ve mangal kömur~,.ıô' 
müteharrik gayet sade, Jktı. ~ 
ve fiatt her türlü rekabe~tr 
aridir. Tediyatta tesbll~t; -W 
zaman teslime amadedir. laf"ı dl 
için Galatada Perşembe pazatıll Jı 

ral~r 
'\rslan Hanında 1-5 numa •ff 

IZAKINO ARDl'f ,. 
müessesesine miirncaat olu~ 

,o 


