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1'ethl Beyin lzmirde iudifjl ot"/İn lıu/11rıd11g11 
cadde: Birinci /ıordrm 

4·····--
Şioıdilik böyle bir 
tebeddül vukuuna 
ihti111al veriloıe

oıekterlir .. 

Fethi B. dün arkadaş 
larile Izmire çıktı!. 

ANKARA, 4 (Milliyet) -
Bugünlerde bazı vekaletlerde 
vukua geleceği rivayet edilen 
tebeddül hakkında burada ma 
lumat olmadığı gibi şimdilik 
böyle bir tebeddüle de ihtimal 
verilmemektedir. Ancak Ma-

' arif Vekili Cemal Hüsnü Be. 
yin elçilikle kabineden ayrıl
ması münasebetile Maarif Ve 
kaletinde tabii bir tebeddül 
vukubulacaktrr. Maarif Ve
kaletine kimin geleceği henüz 
takarrür etmemiştir. 

Muhalefet Lideri yarın nut
kunu söyliyecel\:tir .. 

Fethi B. in müıtakbiline 
hitabesi 

larnak için ihtiyar ettiğiniz zah 
metlere en derin te ekkürleriıni 
sunarım ve rica ederim ki bu te
zahüratınız sulh ve nizamı mu
hafazayı bozacak şekilde cere
yan etmesin. En samimi hisler
le sizi selamlarım. Muhterem İz 
mirliler." 

Fethi B. kendisini ziyaret e
den İzmir gazetecilerine: 

- Çok mütehaı:sisim. Bu ka
dar candan tezahürata nailiyet 
fırkamız için beşaret haberidir, 
dedi. Ağaoğlu Ahmet B. de ila
ve etti· 

"Muvaffak olacağız, dedi" 

Fethi B. tekrar teşekkür 
c.Jlyvr 

İZMİR, 4 (Milliyet<) ~ Fet
hi B. balkondan halka hitaben 
yukarıda bildirdiğim teşekkür 
hitabesini irat ettikten sonra o
telin salonuna girmiş ve kendi
sini tebrik eden~re şunları şöy
lemiştir: 

- Hissiyatımı izhar için şöy
liyecek bir tek sözüm var. O da 
en derin hürmetlerimi, sükran
lanmı arz etmektir. Gösterdiği
niz hüsnü kabul hatırımdan çık 
mıyacak, hayatım i~i~ ~n ~ü~k 
zevk olacaktır. Bu ış ıçın ıstıra
hatnnı terk ettim. Zira beraber 
çalışmaktan daha bü>:_~k .bir is
tirahat mütesavver degıldır. Teş 
kiline teşebbtis ettiğm fırkanın 

(Devamı Altı'!cı sayı/ede) 
- - _ ........... -

M.Mübadele 
- ... ·· ·- -

Vasıf, Kemal Zaim, Nafi A 
tuf Beylerden birisinin tayini 
bekleniyor. 

M. Venizelos 
20 Teşrinievvelde 
Ankarada bulunacak 

--.. -
Yunan başvekili itila

fın tatbikatından 
memnundur 

M. Ve11lu•los 
Atina, 4 (Hususi) - Yunan ba~

vekiJi M. Vf'nizelos Paristt· Estiya 
gazetesi muhabirine atideki beyanat
ta bulunmuştur: 

ker hikayesi 
iktisat Vekili SakirB. 
mu im izahat veriyor 
Şeker, traktör, ortakl•k hika
yeleri ''malayaniyat,, tan baş .. 

ka bir şey olamaz 
ANKARA, 4 (Telefonla) -

J ktısat vekili bugün beni kabul 
ederek Sonpostanın neşriyatı 
h'!kkında izahat verdi.Bu iz..Jıat 
Hayri Beyle akrabalık ve ortak 
lık, şeker meclisi idaresindeki 
işler, traktör müsabakaları ve 
Alpullu fabrikasına aittir. Bu 
çok ve müdellel izahatın bugün 
ancak akrabalık ve ortaklık kı
sımları ile şeker meclisi idare
sindeki işlere ait vekil Beyin 
beyanat:nı bildiriyorum. 

Veki.l !ley vaki neşriyatı top
lamak ıçın beyanatına şöyle baş 
!adı: 

- İstnbulda intişar eden gün 
ilik gazetelerden bir ikisinin bir 
müddettenberi şahsıma ve vekii 
!et işlerine ait olan neşriyatı
nı yakından takip ettim. Efkarı 
ıımumiyemizi bu hususta da b!r 
an evvel tenvir etmek vazifem- Şakir Bey Anlıarada 
dir. Ancak verilecek cevaplarda 
meçhul hiç bir nokta kalmama "'agon şekerin ihtiyaçtan fazla 
sı için mezkur neşriyatın niha- mi_kdarda da pahalı o~rak alın-
yet bulmasına intı'- t k dıgı ve bunların naklıye ve mı• 

zar e me h f h d b" 
mecburiyetinde kaldım. Artık: a azası usus~n. a. ır çok yol-
go"ru"yorum k' k d'I · .. · sul<!uklar ve suı ıstımallar ya-

ı en ı erınce soy ld , .1 • 
lenecek her şey söylenmiş ola- pı ıgı nı ~aret ?u. ş~kerlerı~ ta 
cak ki yazılanlar tekerrürden ~am~n erıyıp gı.ttığı v~ hazınc
ibaret kalmaktadır. nın hır_ buç~k mılyon lıralık za-

B . ı h h k'k t' .. 1 rara ugradıgı yazılmaktadır. ınaena ey a ı a ı soy e-
mek için zaman hulill etmiş sa- 3 - Memlekette mevcut pet-
yılabilir. rol ve benzin yakan traktörlerin 

--· • • -, --·•- '-" maznt traktörleri le de2:iştirilmc 
ıasa edebilirim: ınne"Vt: ın.il1uı1. ·~·'~ '"'"" .,u; ........ -·· 

I - Gazeteleı· benim tüccar- marka mazot traktörünün inti
dan Hayri Beyle akraba, yeni habına karar verildiği ve bu mu 
ve eski ortak olduğumu kendi- amelenin Hayri Beyin t'Cmsfl et 
sini şeker inhisarına rakipsiz tiği bir mazot traktörünü- sa tı'l 
komisyoncu yapmak vekaletin almak suretile bir günde zengi 
traktör işlerinde çalıştırmak su- olmak için düşünülmüş bir ter
retile müşterek kazanç temin tip olduğu yazılmaktadır. 
ettiğimi iddia ediyorlar. Neşriyatın bir kısmının Alpu 

2 - Şeker meclisi idaresinde lu şeker fabrikasının az bir ser 
bulunduğum sıralarda yolsuz m~ye ile tesis edildiğine hükı'.i
ve kanunsuz muameleler yapıl- metten fazla yardım gördüğün~ 
dığını, şark vilayetleri için 500 (Davami 6 ıncı sahifede) 

endikte başvekili Reisicüm~ur umul!li 
katibi ve bir çok zevat istıkbal ettı 

"-Muhterem İzmirliler! Si
ze mulaki olduğum şu dakikada 
duyduğum sevinci heyecanı ifa
de için söz bulmaktan acizim. 
Samimi tezahüratıruz kalbimi 
mefharetlerle doldurmuştur, te

l{omisyonu tevziat 
işlerile meşgul __ ......... 

Gayri mübadillere de 
vesika hazırlıyor 

- Ankarada 20 Tc~rinitvvelde bu 
lunacağım. Türkiyeyi idare t den ri
calle şahsen temas etmek surctile 
Türk - Yunan milnascbatını daha 
ziyade takviye cdtcegimden iimitvdr 
bulunuyorum, Türk - Yunan iti
lfıfının tatbikatından m<.:mnunum. 
1'ürkiye ile Yunanistan donanmalan 
arasında miısavata müstenit bir bah
ri misak aktı için şayanı memnuniyet 
bir tarzı tesvıye bulunacağına kani 
bulunuyorum. Ankara scyahatindcıı 

avdet cttikt•n sonra kabinede üç na
zırın değiştirilmesine karar verect
ğim.,. 

Mahaltelerderı intihap t>dllen ihlşl'r hl~I beltdlyedt 
lntı/ıap meclisi azasını tefrik ettiler 

ismet Paşa Yalova ve lstanbul~~ lO g~n 
kalacak, 15 eyliilde Ankaraya donecektır 
Başvekil İsmet Pş. dün sa

ahki ekspresle Ankaradan gel
iş ve Pendikte trenden inmiş-

Pendikte Riyaseticümhur k1 
ibi umumisi Tevfik B. Gazi 
z. nam na Başvekilimizi kar

ılamış ve vaktin erken olması
~ rağmen İstanbuldan gelen 
ırçok zevat ta istikbalde bulun 
u lardır. 

İsmet Ps. kendilerini karşıla 
an zevatın ayrı ayrı ellerini sık 

ve Ertuğnıl yatile Yalova-
gıtm ştır. 

Ayni trende bulunan İngiliz 
efiri Sır Corç Klark ta Başve
ili Yalovaya hareket ederken 
arn·mi surette teşyi etmiştir. 

veccühünüze muhabbetinize la- Muhtelit miibadele komisyo
yık olmaklığım benim için haya- nu şimdiki halde İstanbul ve 
tım müddetince en kıymetli bir Garbi Trakya 
mükafat olacaktır. etablilerine tev-

Güzel İzrnirfrı zeki, münevver zi edilecek olan 
çalışkan evladı! Beni selamla- 300 bin isterli
mak için sizi harakete getiren nin tevzii isi ile 
hislerin, vatan muhabbeti ve iştigal etmekte
Cümhuriyet aşkı olduğuna hiç dir. İstanbulda 
şüphe etmiyorum. Çünkü ben de 7 bin kişirun. 
bu hislerle siyası mücadele sa- Garbi Trakya 
hasına atıldım. İktidarımızın, da da 500 kişi
aklı:ruzın, sayimizin en temiz nin bu paradan 
tecellilerini cümhuriyetin yük- hisse alacakları 
selmesine, memleketimizin re- tahmin edilmek 
fııh VI' saadet kazanmasına has- tedir. Komisyor 
redeceğiz. Kalbimizde vatan sev ayni zamanda 
gisi daima yanacaktır. Ancak Yunanistandaki T. Kimi\ B. 

, bıı suretle garpte görülen mad- mallarını istirdat etmek hakkı
di manevi terakkiyattan mernle na malik olan gayri mübadil 
ketimizin de hissesini temin et- Türkloeıin gayri mübadillik sıfat 
meğe muvaffak olacağız. Sizinle lannı tesbit ile ele meşgul olmak 
daha uzun bir hasbıhalde bulıın- tadır. Bu kabil gayri mübadiller 
mak isterim. Arkadaşlarımla den Hüseyin pa a Dinonun mu
görüştükten sonra bunun nere- amelesi ikmal eclilmi tir. Diğer 

-···· 
Gazi Hz. 

Ya/ovadan bugiin 
dö11ecekleı· --

Gece geç vakte kadar Gazi 
Hz. Yalovadaıı şehrimize avdet 
etmiş değillerdi. Gazi Hz. nin 
bugün avdetleri muhtemel gö
rülmektedir. 

:!' * .. 
YALOVA, 4 A.A. - Riya

seticümhur katıbi umıımiligin
den: 

C. H. Fırl\ası namzet
lerini tespit etti 

l)lin kazalarda intihap meclis -
leri tefrik edildi .. ·--------

intihap meclisleri yarından itibaren intihap 
işlerile meşgul olmağa başlıyacaklar 

İntihap işleri artık hayli iler hal defterler üzerinde tetkikata 
lemi~ bir hale gelmiştir. Mahal- başlanacakt·r. 
lelerden tefrik edilen ikişer ki· 

Halk fırkasıııın namzet lisşilik heyetler cliiıı tabi oldukları 
tesi kat'I şeklini almıştır. N 'iT' kaza merkezlerinde toplanmı 
zetlerin ilanı i~iıı intihap "lİnü 

ve intihap meclislerini ayırınış- .. t .. t es· beki nmek nun aayyun e m ı ~ !ardır. Bıı meclisler kazaların 
tedir. Reyler atılmağa ba lana -

niifus IT'iktarına göre beş ile o- cağı günden bir gün evvel ilaıı 
nar kiş•,il:tir İntihap medlrlcıi olunacaktır. Namzet listesi iki 
azalarına yarın icap eden resmı tane olup biri asli aza namzetlc 
vesikaları verilecek ve gene ya-

rinin dig" en· de uedck aza naın-rın meclisler ilk içtimalarını ak- , 
! ;met Pş. Yalova ve İstan • 

Uld 1 · · · a O gim kadar kalarak ıs- , karı.ya avdet etmış 
rahat edecek ve 15 eylülde Anı t.r. 

bulunacak- de ve ne zaman yapılacağını bil !erinin muameleleri de kı•a bir 
J din~cei{im. Şimılilik heni karşı- j zamanda ikmal edilecektır. 

Reisicümhur Hazretleri, 30 
Agustos zafer bayramı mıinase
batile tebrikte bulunan zevata 
tesekkürlerinin iblağ na Anado
hı Ajansını tevsit buyurmu<lar
dır. 

tedeceklerclir. Reye iştirak ede- zetlerinin isimlerini ihtiva et
ceklerin esamisini havi defterler ınektedir, Her iki listede de alı· 
de meclislere verilecek ve der- mış birer isim vardır. 
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Tallsi.ı I aşaı1111 Jlalıratı •. Av~ pa birliği bahsi tazeleniyor Rus tayyareleri bel<lenı~ 
o: 26 (Terclime ve ıktlba• 

ha';kı mahtuzdı.:r.) 

Sultan Hamidin l1aric'l 
siyaseti neydi? 

Rusyayı kızdırmamak, İngiltere ile hoş 
geçinınek, Almanya va güvenmek .. 

Cerıevre içtimaı hayli şayanı dikkat olacak Dün gece geç vakte kadar 
tayyareler gelmemişti 

Toplanıyorlar rEcnebi matbuatı 1 Arjantinde ka.rışıklık ANKARA, 4 (Telefonla) -,Tayyareler, geç vakit 
1 

1 
· d d Bugiin gelmesine intizar edilen takdirde ateş yaktlmak .. ----- 1 "it " evam e lYOf Rus tayyareleri, geç vakte ka- meydan kendilerine g. 

İngiliz hariciye ngı -:re!''':' BUENO~ AYRESS, 3 A.A. dar beklenmiş, fakat gelmemiş cek ye inmelerini teshıl ~ 
. derdi• IŞSIZilk - Ordu erkanından bazılarrnın !erdir. jektötler meydanı tenvır 

nazlfl da gitti " tevkif edilmiş olduğuna dair ec- Tayyarelerin Moskovadan O ccktir. 
İngiltcrede "Trade Union" nebi mahafilden verilen haber- desaya gelerek Odesada benzin MOSKOVA, 4 A.A. 

Cemiyeti Akvam heyeti umu- d ·ı · · t k'l't h'ren bir · L..lt 
cnı en ışçı eş 1 a ı a 1 !er tekzip edilmektedir. Hakı- almaları mukarrer olduğundan Sovyet tayyaresi bu saıı-

miyesi ayın haftasında mutat k ktetm· •· Bugu··nku·· d ongre a ış.ır. kat halde 4 zabit, haklann a Sovyet sefarethanesi tarafından kara . Tahran . Kabil · senelik içtimaını aktec!ccektir. l h''k" t' · b •-onr:rre '"" 
ame e u ume ının u " "' · tahkikat yapılmak üzre muvak- tayyarelerin Odesadan hareket va seyahatine çıkmışlar""· Bu sefer ki içtimam asıl ehem- · k ı t tb'k tmekten · k 
nın arar arını a 1 e katen tevkif edilmiş ve hır aç edip etmedikleri sorulmuştu. !arda Ü!< pilot bir mlihefl 

miyeti Cenevrcde toplanacak o- başka bir şey yapmıyacağ'nı ya- saat sonra serbest brakılmıştır. Henüz buna dair bir cevap gel havai striscfer mutahassd' 
' lan Avrupa devletleri mümesil- "T' " b ua tahsı·s · 1 

zan ımes u mevz Harbiye nezaretinde bir ıenera memiştir. Maamafih, hava vazi bir gazeteci bulurunakt. leri tarafından Avrupa birliği tt'" · b k Ied d' ki · ı 
e ıgı aşma a e ıyor · hakkı.n. da .bazı şiipheler hası .. 01-

1 
yeti dolayısile tayyarelerin geç kova, Harkof, Meriales~ 

ProJ· esi etrafında cereyan ede- "İ t'n b k b ı lmayacak su d hil 
Ç ı a ı a 1 o ması uzerınc bu c~ne.ral a ı~e 

1 
kalmaları ve gece yarısından de yağmur ile karışık Şl _, 

cek müzakcrattır. Avrupa birli- rette kongrenin miizakeratı na.zırı tarafından ıstıcvap edıl-I sonra gelmeleri nazarı dikkate bir rüzgar esmekte ve ta .. raa 
g"i meselesi çok su götiiriir bir 2 000 000 d f l · 'zı·n ga··1 kk , , an az a ışsı • mıştir. Nazırrn beyanatı ha ın alınarak tayyare meydanında, kesif bir sis hüküm su bahistir. Briand muhtırasına ve- ·ı k k S yı·ı·n 

gesı e araraca tır. ana da hasıl olan şüpheleri izaleye bazı hazrrlıklar yapılmıştır. dir. 
rilcn cevaplar ufak tefek farklar vasati yüzde 1 7 nispetinde işsiz- kafi görülmüştür. Bunun üzeri- .-
la şu noktada toplanıyordu. Av !iği kafi derece vahimdir, fakat ne harbiye nazırı istifasını ver- Sovyet re]·imi aleyhine teşkilat 
rupa birliği Cemiyeti Akvam a- işsiz kalan sanayi amelesinin a- miştir. 
lcyhinde bir teşekkül olmamalı! dedinin kongrenin belkemiğini Askeri bir kıyam vukuu hak Teşkilat efradı kam ilen yakalann11şlat 

Avrupa birliği ile Cemiyeti teşkil eden "Union" lar ile anla- kındaki endişeler zail olmuştur. MOSKOVA. 4 A.A. - Sav- leri olmak iiz:e 15 kadar 
Akvamı telif etmek, Avrupa bir şılmasıdır. Pamuk sanayiinde Muhalif fırkalar propaganda fa. . . . . . bil ihtil5.lci tevkif oıunııı 
liğinin başka memleketler, me- yüzde 45 olarak yarım milyon- aliyetlerini bir kat daha artır-ıı yet ıdaresııu devırerek yerme ka Bunlar ciiriimlerini taJJI 
sela Amerika aleyhinde bir tc- dan fazla işçi boştadır. Gene yün maktadır. pitalist bir rejim ikame için vi.i- raf etmişlerdir. Tahkik3t 

Harbiye nezarellnd• selamlığa çıkan bir kıl '11 şekkül olması gibi endişeleri i-• ve mensucat amelesinden yüzde Reisicümhurun vaziyeti , cuda getirilen bir teşkilatın reis eylemektedir. 
. . . . zale etmek J.!zmıgeldiği şöyle 26 ·sı yani 240,000 işci işsizdir. BUENOS A YRES 3 A A 1 

. Sultan Hamı~ın s~y~setı ha-\ bu hazırlıkları Fransanın noktai Bir milyondan fazla, yani yüz- ' ' · · ı .-
Ankarada iniihaf. rıc~yede mesleki şu. ıdı :R~sya- nazarına muv~fık ~lını:ı:-acağı ide 28 kömür amelesi boştur. - t~.ti~asm~ ver.en. harbiye nazı-ı Miss Gleitze'nin yeni 

yı ıdarc etmek, İngıltere ıle as- anlatılarak Parıs kabıne.sı ta~a- Yüzde 31 , yani 204,000 gemi in rı, hukumetın gıttıkçe artmakta! hazırlıkları 
la mesele çıkarmamak, Alman- fından Romada teşebbusat ıc- t le . ı"le u .. zde 33 yani olan protesto dalgalarının hücu- bir ffiUV af fakı Yeti ~ , f 

· · k A · ·ı · b'ld' ·ıd· s f' · saa ame sı Y muna maruz kaldığım ve bu hü- . - ANKARA, 4 ( ı e.~ 0 
yaya ı~.t~at etme ' vustur- ra. ettırı _mesı. ı ıııı.. ı. . e ırı- 280 000 muhtelif maden işlerin- cumun Reisicümhur tarafından LAPSEKİ, 4 (Mıllıyet) - Bugün belediye ~!onun 
Y .. anın gozu Makedonyada oldu- mız aldıgı talımat daıresınde ha d ' t · · ·ss'zd'r 1 ·1· ·· k · a·ı n 

ak · - d 1 1 H . e ça ışan ışçı ı ı ı . izahat ve hesap verilmedikçe ngı ız yuzme mı, avenet şaı:ıpı 1 ha!lelerde intihap e ı.C 
fu?u W::~~ dıter h ev et- re~~t: ~noutau;'yu ıkn~~.n:u Bir sene evv~l "Union" !ar duıması muhtemel oımadığım \ y~nu ın~ss Mercedes ~leıtz.e kişi~en miirekkep ıııti!ıal' 
~r e mkuBm lukn mı ertbe: ~b. ~ş gke· va ~ .

0 uşftve Rransa 1:1ku- iktidar mevki ine mesai hükume söylemiştir. Sabık nazır etrafın- dun Dogan ar.sl~nd~n denıze gı~ m.enı aza. la. rı to. pl.andı. Şc 
çınme , a an arı ırı ırıne a metı bır tara an omadakı se- _.rJf... t' ı· · · 1-- ı tedavı· - ı k ( 10) 11 ı b afeyı b d . . . · . , ~~ ı ge ırsc ışsız ıge <arşı da bı'ı·cok entirikacı kimselerin rere mı !K ır mes nı muav nı ;ı ıçtırr.;11 ı rıştırıp Bulgarlar ve Sırplar ·o1e fırı vasrtasıle Italya Harıcıye 

1 
. l'k 

1 
- n zan b t 

'"- 11 d ·r k . - çare enne ma ı o acagı ı · vazife -almış oldug-unu ilib:e et- katettikten sonra Al pata çıkmış rek ı.nalıal.leleıuı maz a • unan ı ar arasın a nı a ve Nazırına ve dıger taraftan Pa- · · k' k' · · !erin ı k k 
·h ·ı·f k S l H · · · 1 r· · k · netmıştı 1 0 zaman 1 ışsız mis. faydalı bir surette çalışa· tır. Miss Mercedes kuvvetli şark tet 1 cttı. ı tı a yaratma . utan amıt rıstekı talya se ırıne no taı na 'k b ·· k" ·· ndan 1 y · d k 
R · · ba mı tarı ugun U'llln yarısı madığınchn ve orduda zaptu ·· ~ e akıııtıya raümen enı bc'e ıye anunıı usların vakıt vakıt şnnıza zarımıza muvafık beyanatta bu b'l f 1 d "'ld"' • h- f ff k 

1 
ruzgarına v . " . hince intihap kom·syonuı 

getirmiş oldukları fclliketleri lunmuştur. Maamafih İtalyanın 1 e ;z a eg;k 1 
• "T' ,, raptı mu a azaya mu va a o a ı Marmarada hu mesafeyı yedı . , . , .. 

hatırdan çıkaramaz onun en ya- nagı'hani bir tecavüziine karşı "T'ıvas ~.u uhv~ . ımesh b' madıP.ından dolayı miiteessif ol! . · d k'k d - tıhabı lazım gelec .. gınıd, 
• · · · d b .. ük k T . , , ımes ın şe rımız mu a ı- d - ·~ d ·· 1 · · saat yırmı ~ 1 a a geçmege niifusunun fazla olması 
~ınım~: ~.~ayet urd - ve ark .:ab~usta bı~ ·ieşki~atı ask:ni:.e ri 31 tarihile gazetesine ccktiği ugun5 .a koyt e~ış:~b t ! muvaffak olmuştur. le 10 kişiİik bir hey' etin j~ 
~nç .. ıf :.şm~nl o ufıunu.~~ vriiulcd~. _e .. gdetırı mesı zarulrı g?· telgrafta İsmet Ps. nm Sı~asnut BUE~O:sA Y~E~ a4 ıA A • bını teklif etti. Hey'et ;ot 
ı soy er ı. u tan amı ın ugun en oraya on a tı bın k d b' h 1• - k T'' k 1 • • • dildi. Cumartesi giinü. v 

o k 1 'lt d ··r .. .. d .lm. un an ır u asa yapara ur G . ..h. b' k B' meh'usluk 1'.Usyaya arşı ngı ere en mu mavzer tu egı gon en ış ve b f d - ecenın mu ıın ır ısınan- ır riyasetinde intihap hazır 
wenet beklenemiyeceg-i hakkın ahali teşvik edilerek süvari ve mad~l uatbı tara mk an ayned~lncbş_- Jo · fm a de am etm· olan ka 
1 k . k · ı b' hal · .. . . re ı en u nut un mute ı ır b: ıç 1 

·ka .· . v 1 ış R . . LONDRA, 3 A.A. - Brom· na başlanacaktır. " , a ı anaatı sarsı maz ır - pıyade kıtaatı vucude getırıl- da l" _ .. 1.. 1 . ıne, a~ eıı ıs yan ara ve cısı-
1 

k • . 'h b t Ş 1 t ·· k A t vr 
<le idi. Vaktile Ruslar Devleti mişti. t:ırz o u.ug1;1nu soy uyar. ngı- cümhure karsı yapılacak sui ıleyde yapı an ısmı ıntı a a ar-< a SU une 
ali yeye karşı gayri kabili kabul • • • lız muhabır,_ Ismet Pş. n n. nut· kast tcrtibatı;.a müteallik ola- lort Rothermere tarafından ANKARA, 4 A.A. ~. 
birtakrm metalip scrdile hudut- 4 .,.y"'"'"" ,_.11 1 l<t· kundan hu asatcn bahsettıktcn rak ittihPz etmiş oldug"u ihtiyat 

1 
te~kil edilen mütte.hit imparator ve Ağrı mıntakasında s 

···--- -··ı{• ..... w.t.• Q~l\.\..llYC ~ M. Henderson ~v•.11.u; '1t vo" l\.[': d '"I[ R d 
yaptıkları zaman tersane konfe- kip edilen. siyasetin esası .bunlar Başv~kilin nutkundan hasıl teauı.tı:ı ını tcz;yit etmiştir. luk fırkası namze t n • e woo· vardır. 
rasmda hazırbulunan İngiliz mu ar~smdakı.rekabet, ~~~dıyet ve dursun ~u.htıraya verilen cevap olan intiba kendi hükumeti tara Yeni-;;:Pışma dun muhafazaka:·ıar teşkilatına F -•;• ... •• ciIJ. 
rahhası (Lord Salisbori) İngil- munafesctı ~uttastlkorukle~ek !ardan bır ;,:ısmı. Avru~.a kıtaa· fından yapılan icraattan kendi- KARAS!, 3 A.A. - İstas- karşı açıktan aı;ıga meydan oku NErVanYsOızRI~y3yaAr~ _., 
terenin Türkiyeye muavenette b~ devletlerın anlaşmalarına ım- sınd_ a dev. a.m. lı bır s .. ulh·ı·ın yc.rle-. sı· mutmain bulunmakta ve iktı- · - · ·· .. mak vazifesini almış olmasın- . '-• · . '. , 

. b 1 b yon cıvarındakı dukkanlarm o· ı k b .... k 1. J'k tes ıle Bellonte Amerık3"~ıl bulunamıyacağını söylemişti. kan bıra~ıyacak meseleler çı- şe 1 mesı ıçın ~gunku vazıyetı sadi, mali siyasetini tebdil niye- nünde alış verişe mani olmak i- dan dolayı pe uyu ıır a a a jmakta o\d;ıklar~ d'vir serr'J 
Bundan dolarıdır ki Rusyaya karın.ak ıdı._ Bu hususta _Sultan ısl_:ıhtan ba~edıy.>r~u: Bunun tini beslememektedir. Bu vazi- cin bekleyep kim•eler i'e zabıta uyandırmakt;.ıdır. l'.L Re<lwoo- . b' . . b' . ~C teSıJll 
karşı idareimaslahat siyasetini Hamıt en zıyade Karadag pren- manası galıp ve magluplar ara· yette M. Ristin raporunun muh ;rasında yeni bir. çarp·~ma ol- dun aldığı rey a<l~di şayanı ha· ı nı tın~ ıtı~mez os•·P 
takip ederdi. Rusya Çarı Kara- si Niko~adan istifade etmişti. ~~d~ umu~ı ~af p~en son~~t;.te tcviyatını, ve eğer olursa bunun muş~ur. ~ö~ül.lülerde~'ıs kiı?i ı yret bir yekun tutmaktadır.Miit ıfnafer~~~a~~n" ~c~~~~eki 
1eniz sahilindei sayfiyesi olan Prens Nıkol~. stanbula ş-cldiği 1 mış ~u~ e e erın. ta ı ı ır. hiikUmetin siyaseti üzerinde ne tevkif edılı:ııştır. tehıt tmparatcrluk fırkası bu ne re ile N.:vyork Paı is avdet 
Yalta sarayına geldikçe Fuat zaman kendısıne fevkalade ik- Bu çetın bır meseledır. tesiri haiz olacağını görmek iki Kabınenin kararl ticeden akarlar memnun kalmış· j . . - h b lı 
P d .lrni t' z t · h İ , d'" k rını vapac..-ıgı a er a aşa, Turhan Paşa gibi zev:ıtı ram e ı Ş ı. a ı şa ane pren- Diğer taraftan ngilterenin kat a15.kayı muciptir. BERRLİN, 4 A.A. _Alman ,ır ki i'erde yapı,acak ıger :s- •n.:::ic:ı::ııİimSill!!ll!ll!llfill• 
beyanı hoş amediye göndererek se Boyacı köyünde güzel bir yalı Avrupa birliğine karşı vaziyeti - kabinesi, M. Von Curt:u~.m M. mi intıhaolarda da muhafaza- Bugünkü at yarışla 
münasebatı dostanenin teyidi- vermişti. Sultan Hamit prensin §ayanı dikkattir. İngiltere yal- Hind/standa Terviran•ısakarşı iıtiha ? etmis karların nam4etlerir.e !:arsı mü Bugün Veli Efendi ç~Y 
ne çalışırdı. muzavaka zamanlarında da mu nız Avrupa ile münasebeti olan olduğu hattı han·keti i ttifak!~ cadele açmak niyetinde bulun- at koşularıııın altıncısı ı~ 

Sultan Hamidin en çok çe- ~v.enete şita~ ederek keı~disine bir memleket değildir. İngiltere f;.andhi ile mülakat tasvip etmi§tir. 'maktadır. lecektir. Bu ko uya (2ıJ)' 
kindiği devlet İngiltere idi. Hat ık~ ~efa 20 bu~ altın ~ı:_~ı};'e et- dünyanrn her kıtaasile alakadar ırak ediyot. Be~ ko ;u ya. 
ta bir aralık Hicaz hattından mıştı. Karadag prenslıgının İs- olan büyük bir imparatorluktur. 1 Z ffi i f ffi) n tak 8 Si t lİ t Ün 1 e fi j tır. Birinci koşÜya (3) ik(3 
dolayı Akabe körfezinde tahad- t~nbulda M .. ~Bakiç) isminde Avrupa kıtaasına taalluk eden 5uya (5) iicüncii kosuya 
düs eden mesele İngilizlerce b.ır maslahatguzarı vardı. Prcn- her şeyle nekadar alakadar ol- ( • • f • İ f 1 t d 1 düncü ko~uya (5) be~i·ıc.,, 

1 
izam edildiğinden Sultan Ha-1 sı.~ ~damlarından ola!°1 b~ zat iki mak isterseistesln imparatorlu- J VJ j a er e S tl 1 f 1 f ya ( 4) at iştirak eti ece "' 
mit pek telaşa düşmüştü. İngil- hukuında.r ar~sınılaki munaseba ğun diğer parçalan kendisi için ® • lecek Cumaya Veli ı;:f 
tere devleti zahiren devletimi- tın takvıyesıne çok çalışmıştı. daha mühimdir. ~ İnhı'sar U. Mt·ı· dt·ı· rL·İ f Muhasebi hususiye at lı 
zin samimi dostu olduğunu her Karadağa karşı takip edilen si- Her halde Cenevre müzakere 1 ...--.. UZUO tt' ti Şat icra edilecektir. Ve dört 
fırsatta tekrar ettiği halde Mı- y~set Sır.bistarı ve K~radağ hü- !erinin şayanı dikkat olacağı şim sey~hati nden d Ü tl aYdet etti yapılacaktır. 
srr üzerindeki hukukumuzu esa kumetlen arasındakı rekabeti diden kestirilebilir. H~ybelide dem;-: yarıt. 

d yıkm - B h . h arttırmaktan hali kalmıvordu. 0 ' 111 Ö d k' ..,;;rı 
sın an aga ve a rıa mer E K d • · (N' PARİS, 3 A.A. - Cenevreye inhisar idaresi biri Amerikada. diğeri nüıniiz e .ı cuma b-' 
taraflarında birtakım hadiseler sasen ar": ag P'.ensı . ı~o- · 1 .. L d d f heli ada deniz ı;~esinde ". 
Çıkarmag"a çalı~tıg"ı aşikar idi. la) nm _?aye~ eme!ı.Sırbıst~n ıle gıtmet uzre on ra an mu ara- Suriyede iki fabrika açıynr ım~. deniz mekte!ıi ve dc.nı 

~ Karadagı b rl t S b t kat etmiş olan İngiltere harici- ı 
Bir aralık Mısırda fevkalade ko 1 eş ınp . ır ıs an Bir müddet evvel, me.ıunen 1 liipleri ara!;ında bir deni 

. . . 1 G . M ht p kralı olacaktı. Bu emelı İstan- ye nazırı M. Henrlerson saat İ . :ı·ı . . y ııır 
mıseııı.mız o an azı u ar a b 1 . . d .. , l7 35 p · 1 · · İ zınir ve havalisinde seyahate tertıp er ı mıştır. arış ı d b' kt .. d u ıı zıyaretın e Hunkara da ac- , te arıse ge mıştır. sta- t 

9 4 5 1 1 
fr t 

ş~ ~n ~araya ır me up .gon .. e- mı~tr. Sultan H2mit Prens Niko syonda M. Briand tarafından is Gaııdhl çıkan Tütün nhisarı umum mü , . te 1il§. yaca , ~.lrl 
1 tı b k S " d'' ·· B \ t B a·· 1 ·m· e .'::ıda r devam e·le.;e'~tir. ı~ mış ; um~ t~~ta . un ye uze layı meyus edip elden kac1rm:ı- tikhal edilmiştir. M. Briand, M. uru e 1çe .. un şe 1rı ız 

ıı..ı:ı~~n ku~eı. kiıfıye .ıle Mısıra mak icin Prensin bu emelfni ida Her ıkrson ile zevcesini saat 18 avdet etmiştir. Behçet B., mezu Et;bha odası ve eczacl 
yunı~eklgımız ta.vsıye ve bu re ede~ dururdu. de hariciye nezaretinde kabul et POONA, 3 A.A. - Sör Tej nen ihtiyar ettiği seyahatinden Bazı eczac )ar, şe1:ı;, 
takdırde muvaffakıyet ve mu-ı· . miştir. İki devlet adamının mü- Bahadur Sapru ile M. Jayakar ı bilistifade İzmirde tütiin müba- mevcut eczacıların Erb t 
:af~eriyet şüphesiz olup bunun-

1 
BuMlga~la1r hu; rahat d

1 
uı:rı:uy~r Hikat! pek az sürmüs, fakat çok bu sabah Gandhi ile görüşmek yaatile meşgul olmuştur. Beh- sında mühim bir eks:ril e 

la Ingilizleriı:ı Mısırda ikamet- ~kr, ~ e~ ond:l'.a mese ~~mı gıt~, samimi bir şekilde cereyan ~t- iizre hapishaneye gitmişlerdir. çet B. dün, şu beyanatta bulun- kil edeceklerini il<"ri süre. 
!erine nihayet verileceg~ i yazılı tı çc a ev en ırerek mudahaleı · · Mülakat esnasında madam Na- muştur: J dada yeniden ida ·e lıeY ti 

d .. 1. . lb _ b' mıstır . 
. di. uve ıyeyı ce etmege ve mne . . -· ~ _. ydu da hazır bulunmuştur. Zair - Bu seneki tiitün mahsulü lıa'Jatı vapıl111a mı rtel11 
. t.ta~yanların Trablusgar~te te ti.~e.~üyü_k Bulga.rista'1ı': teşek-ı bir şey değildi. Vali bundan vak !er, hapisaneden çıkt ı kları za- iyi ve geçen seneye nisbeten % j . Halbuk.i Et'?ba .?~ . . ;r. 

r,ısı nufuza çalıştıkları ve ıs ti la kulu ımkanrnı hazırlama.,a çalı- tile haberdar olup malumat ver- man dü~ünceli ve mağmum gö- 10 kadar fazladır. Mübayaat dev dıayı gayn vant gc: ııv. t 
ıki.rl~ri besledikleri anlaşılmak şıyorlardı. seydi daha çabuk bastırılır, hat rünüyorlardı. Mükalemeye ya - resi yalnız İzmirde Laşlamıştır. ı erkaıundan bir zat deı~ı~ 

ta ıd'.. Roma kabinesi Trablus- Muhtelif mahallerde yapma- ta vukuuna meydan bile veril- rın devam olunacaktır. Muğla, Ayvalık, Aydın, Akhi- - Şimdiye kadar.O ~;,Jı' 
taki Italyanların çocukları için ğa karar verdikleri ihtilallerebir mezdi. Seianik valisi bu hususta sar, Çeşme şibih ceziresi hemen kadar eczacı. ;;\rmi~ur. ıııtıil' 
bir mektep inşasına ve yine İ- mukaddime olınak üzere Sela- atalet gösterdiğinden tebdiline Amele fırkasında hemen iyi bir fiyatle satılmış gi- vel Odaya gll'en Dış ol 
,alyanların umuru ticariyede nikte kıyam nev'inden bir hare- harar verildi. Oraya tecrübeli, NOTTİNGHAM, 3 A.A. - bidir. Şimdiki faalyet Seydiköy, dişçilerin miktarı 230 d 
:alaylık görmeleri için bir ban- kette bulundul:ır. Selanik şehri çalışkan ve nüfuzlu bir vali gön Trade-U'nions koııgresind~ bazı Torbalı ve Ödemş mıntakasmda Behçet Bey halde bunlardan yaııı_ıı ·ıııı 
a kiişadına müsaade olunması Rumelinin en mühim kasabala- dermek lazımdı. Hasan Fehmi komiinistlerin sahte duhulıyele- dır. Buralarda da mübayaat ya- haysiyet için bir aza ıntlıın 

'alep olunuyordu. Bu taleplerin nndandı; orada herdeveltin kon Pasa bu işin tam ehli idi. Sadrı- rinin kabul edilmesi üzerine bir kında bitecektir. İzmir tütünleri Suriyeye tetkike giden me- Iunmuştur. Yıılnız tst[!Iİ 
·nüne geçilmek için uğraşıldı- solosu ve tebaası vardı. Bulgar- azam Sait Paşa dahi bu fikirde kargaşalık olmuştur. Nümayiş bu sene çok iyi fiyatlerle satıl- muruınuz döndü. Tetkikin neti- mevcut doktorları~ .tıilı' 
~ı sırada oraya kuvvei askeriye !ar bu kıyam esnasında ccnebile olmakla beraber Hasan Fehmi yapanlar s.~ondan çıkarılıncıya- mışt:r. cesinde, Suriyede fabrika açıl- 1300 olduğuna ve dış t• 
hracı maksadile Romada bazı rin can ve malı zarar görebilcce Paşanın Selanik valiliğini kabul kadar dahılıye nazırı M. Clynes $imali Amerikada bir şirket- mağa karar verilmiştir. dişçilerle birlikte 1540 ~ 
ertihat yapılmakta olduğu işi- ğini ve iş Avrupaya aksederek edeceğini hiç zannetmiyordu. söz almağa muvaffak olamamış le ~ukavele yapılmıştır. . . . . olduğuna göre, ec~~cılainl> 

•ildi. nihayet Makedonya meselesi 0 • Hasan Fehmi Paşayı saraya da- tır. Bu şirket mukavelesi muci- Fabrıkanın ızın muamelesı riyeti te&kil etmesı ~rııl~ı 11, 
O vakit (M. Hanoutaux) rada sakin milletlerin amali dai- vct ederek Selanik valiliğini tek Kadın müddet rekoru hince Amerikanın en müsait bir de başlamıştır." Bu iddia olsa olsa dıva :I' ',,/ 

Fransa Hariciye Nazırı idi. Pa- resinde halledilmek üzere müza lif ettim. Paşa ihtiyarlığından, 1 PARİS, 4 A.A. - Kadm tay şehrinde bir fabrika açacaktır. Haber aldığnnıza göre bu vete bir aza intihap eın~te""~ 
risteki sefirimize şifreli bır tel- keratı siyasi yeye kapı açılaca- yorgunluğundan bahsile itizar 1 yarec iMarie Bastie, 37 saat 28 Tiitünü bizden alacaklar, ma- sene Çekoslovakya taahhüdatın ~undan galat olabilir: IJll 
,.araf yazılarak he~cn Hanout- ğını hesap etmişlerdi. etti. I dakika uçmak sureti le kadın mi'ıl sigarayı bizim firmamızla dan bir iki milyon kilo fazla tü !ardan bir zat ta yakın ktd' 
aux'yu görmesi ve ltalyanlarm Her ne de olsa Selanik kıyamı 'Bitmedi) miiddct rekorunu kırmıştır. sat;ıcaklardır. tün mübavaa edecektir. lık için intihap olunaca 
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Og 'un 11 zehirleyip iJ/diiren ltstil laıBIP mahkemedr 

Şehır meclısı .. - Y enımemurlar - - ç 
Dun . A~kar ·d~n Istanbul muallimleri - Mıntakaları kayma-

Eski cemiyeti bele
diye salonunda 

toplanacak .. --
Hesap işleri müdürü 

kim olacak 

-· 
şehrımıze geldı arasında becayişler Beşiktaş belediye kamlar tahdit edecek 

r 
Ali Rıza B. in gaze- Talebt! kendi Mıntaka kadrosu tespit edildi 

temize beyanatı nıektebine yazılacak - - - · 
Maliye mu"ste~arı Ali Rıza Hakkı huzur 10 liraya 

~ Maarı! Vekaleti tara fından lise ve 
Bey dün sabahki ekspresle şeh- orta mektepler için yapılan yeni kad iblağ edildi Kadehle müskirat satılan yer 
rimize gelmiştir. Ali Rıza Bey rolar dolayJSik dün maarif eminhgi- Tevhide ait noksanların bir !erin yeniden dahdit edileceğ i 

Maamafih şimdilik bir 
tadil yok 

bu seyahatinin sebepleri ve sair ne bir çok müracaatlar vaki olmuş an evvel ikmaline calı ılmakta- şayi olmuştu. 
Yeni intihaptan sonra İstan- malı işler hakkında dün bir mu tur d B · Vali muavini Fazlı B. şimdi-

r. esıkta~ kaymakamlığında 
bul umumi meclisinın Belediye harririmize şu beyanatta bulun- Bu müracaatlara cevaben yeni te- belediye vezaifi ile meşgul ola- Iik bu tahdit mmtakalannda ta-
dairesindeki eski Cemiyeti be- muştur.: bcddülat olmadığı bildirilmişti r. Or· cak memurların kadrosu da dün dilat yapılmıyacafını, ileride it: 
Iediy e salonunda toplanması - Seyahatim müstemirren t~ tedrU.at umumi müdiirü Cevat B. ikmal edilmiştir. Yarın bu me- tiyaca gör~ h~r kaza . ~a~ilin.dt 
kat'i surette takarrür etmiştir. kambiyo işile alakadar değildir. <•ün mektepkrin vaziyetlerini tetkik murlara tebligat yapılacak ve i§ beledıye mudurti vezaıfinı de ıfıı 
Burası anfiteatr şeklinde inşa Fakat vazifem dolayısile bittabi ile meşgul olmu~tur. .. }erine başlayacaklardır. Beşik- ~de_n kay~~aınlar. tar~fm.dan 
edilmiş olduğu cihetle içtima konsorsiyom ve kambiyo i .. lerile . Cevat B. yarın dar lilfununda icr3 • taş kaymakamlığına, Beşiktaş _ç,k~ y~r.11en~ın tesbit edılebılecr 

ı1J(atil imam 28 sene 2 ay 
için Vilayetteki salondan daha de ala kadar olur ve alakadarlar s. mukarrer lise ve orta mektep me- polis merkezi ile merkezin arka gını so~ emış~r. . 
muvafık görülmüştür. Bunun dan izahat alırım. Buraya gelir- zunlarına mahsus muallimlik imtihan sındaki eski belediye dairesi tah . ~sk~den vıliyete aıt olan hu 
için eski Meclisi umumi kalemi ken Ma' [ye heyeti tefti~iyesinin Jarında bulunacak ve son orta tetlri- sis olunmuştur. Belediye müfet 1§ ş1m~1 .kaymakamlıklara inti
Belediye dairesine taşınmakta- elinde bulunan meselelerle de a- sat islerini teftişe ı,. Iıyacaktır. ti~leri de faaliyetlerine devam kal ~ttı~nde~ her ~ıntakanır 

,, 
mahkum oldu dır. lakadar olurum. Fakat bunlar Cevat B. lise ve orta tedrisat tahsi etmekte, noksanların tesbitile tahdıt lıstel~rı tatblkıne nezaret 

Muhasebei hususiye içinde şimdilik tebarüz etmiş li için lazımgelcn tcdabir alındıgı için meşgul olmaktadırlr. edılmek uzr~ alakadar ka-

\Ticdansız uvev baba zehiri badem 
Emanet muhasebesi ile Vilf .• hiçbir şey yoktur. buhrana meydan verilmiyccc ğini. bu Yeni Belediye kanunu muci- ymakamlara b1ldirlhniştir. 

yet muhasebesi tevhit edilmiş Kambiyo vaziyeti •en• İstanbulda bir lise ve Anadoluda hince badema belediye bütçesini 

ezmesine nasıl kovmuş?. 

Şahitler katil imamın bu cinayeti nasıl 
işlediğini tafsilittile anlattılar 

olduğu cihetle müstakbel hesap mükemmel 4 orta mektep açılacagını, zaruri olan dahiliye vekaleti tasdik edecek 
işleri müdürünün kim oalcağı Kambiyo vazi yeti görüldügü b•zı tebeddülat haricinde kadrolard,, ve icap ederse tadilat ta yapa-
henüz belli değildir. Belediye üzre çok normal hatta mükem- istikrara çok ehemmiyet verileceğini caktır. Fakat kanun bir eylı11den 
hesap işleri müdürlüğ üne asa- mel bir şekilde<lir. İngiliz lirası ve yeniden tebeddül.it yapmak mev- muteber olmasına ve son defa 
!eten Nuri Bey tayin olunursa rayicinin bugünkü seviyesi olan zuu balısolmadıgını söylemistir. bütçe 30 ağustosta tasdik edil-
Muhasebei hususiye müdürü Ce 1030-1035 kuruşlardan daha a- miş bulunmasına nazaran buse 

Bundan ı·kı' ay evvel Üsküdarda Ş h'tl • 'f d • mal Bey açıkta kalmaktadır. sağı bir seviyede tesbiti için ııtm I~akil ve becayişler ne bütçesinin vekaletce tasdiki· 
a ı erın ı a eaı M f'h c 1 B · d B d'l'k '" · · 

rcygar maha!lesı' ım· amı olan 70 lik B d 58 .ı da t nzi aama 1 ema eyın e e· l ı "ararlaştırrlmıs hiç bır sey !stanbul Erkek muallim mektebin ne ihtiyaç kalmamıştır. un an sonra ya,,.arın a - l d' h · 1 · "d" l" · " k ' · 
ir ıhtivorın üvey oglunu mirasına f b M b Al' Ef h't e ıye esap ış en mu ur ugu- yo tur. d• su be muall iınhklcrinin Jag' vından Bundan başka şimdiye kadar , at on aşısı t met ı . ta ı 11- • • 'h · ı· M li • · 

l•maan zehirli şeker yedirmek sure- fatile dinlendi. M'.. Ali Ef. ifadesinde ne tayını ı tıma ı mevcuttur. a yeye girecek yem dolayı tabiiyat muallimi Ebülmuhsin cemiyeti belediye azalarına be-
<ile öldü rdüğü anlaşılmıştı. Tevfik is dedi ki: Fakat yeni}sta~bul ~celisi memurlar Kemal, riyaziye muallimi Hafız Ke- şer lira hakkı huzur veriliyordu. 
mini ta~ıyan bu vicdansız katil dün - Bu adam benden zehir aldı. Bir toplanıp ta bu~çeyı tanzım e~- Maliyeye yeniden intisap ve mal ve Esror B. !erk Türkçe mııaJ . Yeni meclis azaları için hakkı 
Ağırceza mahkemesi huzuruna ge- gün bana geldi. Köpeklerden şikayet m~den ve yem kadroyu tesbıt terfi edecek memurları sıkı bir Jımi Salahaddin B. Aksarayda yeni huzur on liraya iblağ olunmuş
'Jrildi. Kalın enseli, koca göbekli, iri etti. Ben aradımsa da bulamadım. Va ey emeden evvel mevcut muha- imtihana tabi tutuyoruz.Bundan t<sis edilen liseye, Türkçe muallimle- tur. Daimi encümen azalarına 
yarı hir adamdı. Tevkifhanede biru kıa hocanın evi etrafında bir kaç lrö- faza olu~acaktır. maksat devlet teşkilatında mü- rinden Esat Mahmut B. Galatasaray ise 150 ser lira ücret verilecek-
1.,ha şişmanlamıştı. pek dolaşıyordu. Bir kaç gün sonra Yenı Kaymakamlar him bir vazife olan Maliye me- li•esine, Sadi B. Kabataş lisesine, tir. 

Mütteki mevkiinde maktul çocu- bana "ne oldu? Hala şunlan tepe- Kadıköy, Üsküdar kaymakam murluğuna icap eden liyakatte Coğrafya muallimi İh~an İlhami B. 
un cı.ı anası bulunuyordu. İstintak lıyemedin. Bari o zehirden bana ver !arı yarından itibaren işe baş- kimseleri getirmektir. Burada Galatasaray lisesine, tabityat mualli-
ararnamesi katil imamı üvey oğlunu de ben kullanayım!,, Dedi. Ben de lıyacaklardır. iki üç gün kalacak ve aglebi ih- mi Ari! B. Kadıköy orta mektebine Bir tapu heyeti y afo-
"aınmuden öldürmekle itham ediyor hocadan böyle bir fenalık ummadı- Bir köylü polis köpeğini timal .?.al(ara Ankaraya avdet naklen tayin olunmuşlardır. 
lu. Bu fiilin cezası idamdır. ğım için kendisine bir parça zehir istiyor edeceg1m. Diğer mekteplerde de kanunun her vaya gidecek 

Reis Hasan Lutfi B. imamın hüvi- vtrdim. Sonra çocuğun ölümünü ha- muallime tahmil ettiği (15 - 18) İ!ftanbul tapu miidürlüğün-
retini ıesbit etti: her alınca hemen gidip zabıtaya ha- Diger bir vilayete merbut bir yerli serg~ saat dera mecburiyetinin icap ettirdi- den bir heyet bir kaç güne kadar 

- Adın ne? ~r verdim .. , kaymakamdan Vilayete bir tah • ği tebeddüllcr yapılm ıştır, Yalovaya giderek Reisicümhur 
- Mehmet Tevfik.. Bundan sonra Üsküdarlı Şerife H. rirat gelmiştir. Muhteviyatı şu- ·-· 1 Kız Jisesı kimya muallimi Kutsi Hazretlerinin bir araıd ferag· 

1 
i-

dur: B d - Kaç yaşındasın? dinlendi. Dedi ki: U gece Saat On a B. Kabatasa. yerine Çamlıca !is.sin- c;in takrirlerini alacaktır. 

Ufak paketler 
Posta ile Avrupa ya 

gönderiliyor 

Paketlerin azami aik
leti bir kilo olacak 
Londra posta kongresinde ta 

karrür eden küçük paketleriı 
posta ile ve gümrük vasıtasilc 
nakline dünden itibaren başlaı, 
mıştır. 

Şimdiye kadar Avrupa'ya l:i.ı 
c;ük paketlerde koli postal tıır· 
:ıında nakledilirdi. 
Şimdi Avrupa için evrakla b 

raber küçük paketler nakledile
bilmektedir. Bu paketlerin sik
letleri azami bir kilo olacaktır. 
Paketlerin her elli gramı ıçııı 
7,5 kuru, alınacaktır. 
Poıta nakliyat müdürlüğii 

lağvedildi 

- 67 yaşındayım.. - Birgün imam Ef. erkenden dar- Bir köylü eşyalarını çaldır- k den Belkis H. tabiiyat muallimi Emin Bundan yedi sene evvel Ber-
- Ne İ§tesin? gm oldufu kayın valdcsile barışmak mış, aramış taramış, bulunama apallJYOf B. Erkek muallim mektebine. tabii- gamada Timiirtaş ka~baaı civa miştir. 
- Ayazma camisi imamıyım. için ı:eldi. m~~tır. Bu k~ylü kay~ak_ama yat muallimi Azize Hanım Çamlıca rındaki 2300 dönümlük yazlık Bu kısmın işleri posta müdllr· 

Posta idareıi naklıiyat müdür 
lüğü dünden itibaren IAğvedil· 

- Kaç evlisin? Üvey oğlu Behçet• bir teker ye- murac~t etmış ve demııı I~ -dün akşam bir eda lisesıne, yerine Yozgat lisesinden ve kışlık mera Hasan Bey keri- lüğüne raptedilmittir. 
- İki. . dirdi. "- lstanbul polisinin bir po- müsameresi verildi Şükrü B., Edebiyat muallimi Nihat mesi Zahide Hanrm tarafından - -
- Kaç çocuğun var? Biraz sonra Behçetin üzerine fe- !is köpeği getirdiğini duydum. B. Kabataş lisesine. Stıjiyerlerden İstiklal harbi şühedasına teber- Ne,et Ömer 8. Avrupaya 
- yedi. . Beşi bir kanmdan, ilri- nalılı: ı:eldi: Aman bana bir ıeyler Köpek c;ahnan eşyaları ve hır- Memleketimizde büyük bir Neşvet Mebrure, An•, H~dıye. ve rii edilmişti. gitti 

ıi öteki karımdan. . oluyor diyerek feryada ve kıvranma- sızlan bulup meydana çıkarı- alaka ve teveccüh uyandıran i- Fatma Hanımlu Anadolu lıselmne Zahide Hanun bu arazinin Darülfünun emini Neşat Ö· 
- Mahkumiyetin var mı? ğa başladı. yormuş. Bu köpeği masrafı ba- kinci yerli mallar sergisi bu ak- naklen tıyin edilmişlerdir. .. . . sureti teberrü ve ferağ haklan- mer B. Avnıpaya gitmi~tir. Bir 
- Hayır.. Çocuk can çelri9irken imam da mer na ait olmak üzere buraya getir şanı saat onda kapanıyor. Mil- Kız lisesi felstfe staıyerlıa;ınc Hı- m da Gazi Hazretlerine bırak- ay sonra avdet edecektir . 
.2'.ehiri badem ezmesine divenlerı ikiscr ikiscr atlıyarak ev- tiniz.,, . v· li fabrikalarımız muvafık bir im- dayet. tngılızcc stajytrlığine Sema- mıştır. Türk _ Alman muahedeıi 

d kt Kaymakam bu müracaatı 1- tı'han · · t' "Yerli malla h H ı · hd olun·n ·" 1 karı•tırmı• en çı ı... geçınnış ır. . ~ at anım ar, yenı 1 as • ıu•· Yalovaya gidecek olan heyet BERL N, 4 A.A. - Türk 
" " Şahit Mehmet Salim EI. dedi ki: !ayete yazmıştır. Vilayet tahri- ra rağbet var diye mal fıatlerı n memurtuguııa Kandilli orta mekte bu mesele hakkında Gazi H _ Alınan ı'adeı' mu"cn·mı·n muahe-Okunan c. faka n<ııızaran imam Tev l ı· h l t · t" d k az 

fık, badem ezmesi içine arsinik ka- - Kapı kaqı komşuyuz. marn Ef. ratEı mpola_:skie" nua~laliyeeemmu~·şdıu.'.r· u" arttırıldı." ~ropag~~ ası pe. 1 bin en Naim< H. ı:etırilmiylcr~ir. . retlerinin fikirlerini istimzaç e- desi bugün hariciye nezaretinde 
r kahveye geldi. Çcipçü onbasısı Meh- haksız olduırn sergırun satışları- Gclenbevi orta mektebı rıyazıye decek ve takn"rlerı'ııı' alacaktır. · •ştırarak üvey oglu Behçete yedir- ~ I lmzalarunıştır. 
ı:r> • met Ali Ef. ye: Emlaki milliye müdürü Rüş- le artık münakasa kahu etmez muallimi Nail B. ve •arıb muallimi ------------.;..----"------.el{ suretile öldUrdugü ve kayın vJl 
d - Hani bana bir şey getirecektin ? tü Bey şehrimize gelmiştir. Bu bir hakikat oldu. Osman 'Beyler İltanlıul Kız orta mek f !ı d e ayni ezmeden ycdirmt:k iıı-

' diye sordu. O da cebinden bir şey çı rada emlaki milliyeye ait işler Sanayi Birlig"i yerli malları tcbine. riyazi}·at muallimı A•mi B. E-t:ttıiss e de kadının oruçlu olduğun-
kararak imama uzattı. Aradan bq sa le meşgul olan Rüştü Bey, dün halka tanıtmak için iki seneden yip orta mckıehinc, Turko;e muallimi t: =tn bahsilc yemediği ve ölümden bu 

Küçük Kemal ~ Angelidis 
at geçmeden Behçet zehirlenmi · di- Defterdar Şefik Beyi ziyaret et beri bütün gayretile calı_ş,arak Mthat SadullarBlük<k muallim mck 

'Uretle kurtul<ll:gu anlaşıhyordu. J\ ·f k 1 1 k 1 1 .. h • l k f<eıs imama: ye bir vaveyla koptu. mi ştir. vücude getirdiği iki sergı ıle ne- tebi Türkçe muallimligıne tayin edil· Jl' ~ ra . a )( \ f' ile il n ll il 1 ll ıın )O I.; 

- İmam zt:hiri aldıktan sonra ne- -··- - kaclar ı'ftı'haı· etse veri vardır. n.iı.;.lerdir _ Anlat baknJım, dedi, nasıl oldu B d d •• t k• • ' 
, «ye gitti . ursa a Or iŞi Artık yerli malları korumak hal Vefa orta ın• ktelıi müdürü Sali· ·:.ıu is? 

d - Şekerci 7.ekcriyanın dükkanına tevk ı·f e d 1' ld1" kımızın ı'lr.tısadi dü~turu olınus- haddin B. Kal;ata• lisesi muallimlig" i l marn sol;uk kanlı görünüyor u: , 
ıııcu~~ı hugi'ın vanılacaktır. 

girdığini gördüm. Hatta Şekerci bir .. . . tuı·. Du··n g·ecc sergı· heyeti ser- ne nakledilmi• ve yerine 0skerı lise O b .. 1 k .. - J unun anlatacak tarafı yok.. Bursada Abdullıaın d · ı . . · . ' . . . · n e · gun evve ta arrur e- ı 0 
aralık bana bocanın "içine iki tane de .. . . 1 ın og U- " 1 d B l 

.. •hıtlerinı ı dinleyin, hepsini an- nu Kurt! rl b 1 kt h k giye iştirak eden mııe~sese ere ler nıufettışı Hı ayet · getırı ıruttır. den ve büyük bir alaka ile bekle 
badem ezmesi koy .. dedi•ıni de sciy- . . . e e ır 1

.. e a_re ete bı'r \•eda mt' ı' samere•. ı' vennı·~ B • t ı k ' t k b J 
h t · d d b ' ~ u sen<' me.: cp e1< ayı ve • u nen Küçı.ik Kemal • Angelidis rsınız. . Jedi geç ıg1 tarzııı a ote e ende sö- (Ctimhurivet Geneler mahfili) . . 1 d f ı 

İmam inkar ediyor . İmamın "ahitleri ylcnen iiç kisiden rnnra Uluca- zarif bir k~medi temsil etmiştir. ~;'ı~ muracat gecen sen er en az • - boks maçı bugün stadyomda yı 
- Evvela '""anlat bakalım! "' mi kayyumu Akif hoca da tev- pılacaktır. Haber aldığımıza gö-

kimlerdir? kif olımdu. Dün aksama kadar trgıyı re evvelce 12 ravnt olarak tes-- Ben bu ısı yapmadım. Karım · 34 000 .. ·· Tal ebeler nereye mün.cat 
Na.mıye, çop;ü onbaşısı Mebmetle İmam, bir diyeceği olup olmadığı zıyaret edenler 3 ' . uç yuz bit edilmi olan maç her iki bok 
'<ıri\iyordu . ;\1 a ksatları benimle kay- sualine karşı Nazmiye ile çöpçü c.nba' rüyada malüm olarak barısmaı:a gel- otuz dört bin kişiye balığ olmuş edecekler? scirün muvafakatile on ravnda 
anamı öldürmekti. Halbuki Allah. şısı Mehmrt Ali Ef. nin •eviştikleri- "'hın! söylemesi, çöpçü onbaşısı M. tur. .. .. Her t•leb<nin kendi mıntakasında indirilmiştir. Bu mühim maça 

. . d . . . .. 1 d' idi Ef. den al~ı•ı zehri badem e•me- Bugün serginin son gunu ol- k' ,_ b · l' t<rsinc çevirdi. Kazdıkları kuyuya nı ısbat c cceKını soy e 1
• b ' .. 1 meate e müracaat etmell azım diğer dört müsabaka takaddüm 

uüştüJcr Şahiterin kim? Diye sorulunca her •ine karıstırarak çocuğa yedirdiği md'afsı ve alelhusıı~lcıım~ytla.musb~- gelmektedir edecek ve ilk müsabaka tam sa· 
. 1 hk. k' 1 kay"ı valdt shin yemek istemedigini ı olmas hasebı e mu ı·~ ır · . K - Böyle i~ olur mu hiç? ikisinin cınayet e ma um ımse er . . . . . f . . . . Buna rıayct etmıyrnlerin mü raca- at 15 te başhyacaktn'. iiçUk 

- C .uyormus dem< k. . olup tevkifhanede bulunduklar. anla- çocoga c·zmcyı aspırın yutturur gibi zb· lykalretcı kad~lesının zıyaretı •tları nazarı dikkat< alınmıyaeaktır. Kemal • Angelidis maçının ka· 
.il .. yutturarak vefatına sebebiyet verdiği e enmekte ır. Ilga edilen imam ve hatip mektebi raıılıoa kalmamasına bilhassa 

Undan sonra imamın zabıta ve şJ!ıdı" . 1 d b l t k'fh şahitkrin ifadelerine istinaden bütün Sergide veda " 
n;üstantikliktrki ifadeleri okundu. kıncı ce se e uıı ar ev ı ane- d 1 .. 1.1 . orta mektebi haline ifrıg edilmit o- ehemmiyet verilerek müaabaka-

1 d·ıd·ı e aı' • te~rıh edilmekte ve imam n1u··samere"i 1 b d r te ı h .. h t · tnaın bu ifadelerinde Kaynan;ısile den celp e ı ı <~. . . . Tevfikin taammiit suretindeki katil , • up uraya me"cu a 1 •ve n • • • lar ona gore esap ve an:ıım e-
•ıası •çık oldug· unu, barı•maları için Şahit 11fatile dınlenılcn Hamdı ıfa- h k . Cümhuriyet gençler mahfe- (90) talebe, yeni Aksaray lisesine dilmiştir . 

.,. are etıne te-mas eden Ceza kanunu. . . ı o ı '-- ı kt K 1 L- .. d ~.ktr okutup götürdüğünü, zehirleme desinde imamı mahpushanede tanı- un 449 ( 4SO) . . dd . lı tarafından dün gece yerlı mal 5 ta•"" a ınaca ır Küçük ema, on""§ gun en 
~. 1ndcn haberi olmadıg' mı söylüyor- dığıru, imamın karısı Nazmiyeyi bir n ran hakvkc d k ıncı m~J es'.n~ na- Jar sergisinde çok samimi bir Erkek muallim mtktebı talebe llad beri bu maç için Hüliamettin, 

.. . . za ın a arar vcrı mcıı lazım .. . ·ı · · d 4 hal oldugu halde mU.. E M k 'b" d h "k' h ft uu. Halbuki bu zehri nerafet onbatı- gece çöpı·u oni>a~"" Mehmet Alı ılc r d h b veda musaıneresı ven mıştır. rosun a mun nver, a s gı ı a a ı ı a a 
Mebmetten kendisinin ·"dıg"ı anla- bir arada. çc•me onündeki odada fıs- l<' ıı:korsal at .0cban1ın u anda 56 ya- Müsamerede Muhit mecmuası racaat eden (240) talibin şifahi im- evvel İıitanbul şampiyonlukları-

1 .. .,. .. __ .. sını ı .ma c mıt u un11141sından bu cc . .. .. .. · •. ·h ı d" ap 1 e bunliıl: · d b k " J J 1 1' ıyordu. kos ederken gördugunu, bu fısıltı ara t hf'f d'J k 
62 

. . tahnr mudurıı Kenıaleddın Şuk- tı an arı un Y ı mı v · rın nı ıhraz e en o ·sor er e ça ış-
M .. dd · . . . . . . zanın a ı t 1 ert ıncı maddeye .. . . . d (20) kadar müstrsna olmak iiatre- k 'J h 1 t y u eı umumi lliirbanettin B. sında "ikısını koydu·m·, ·-b.i· rını koya- göre tayini cezası talep ediliyordu. r~ ~· hır hıt_a!1<': ır:ıt .e ere~. se.r_- ı ma .. st1ret1 e anr anmış ır. U 
ınuna lıa ali •r - k -1 d 1 diğerleri pek zaif oldugu ınlaşılmı9-

k.d L' h " u er •ordu. Hoca, madım,. diye bir ı. ıııttı~ını .• _ v~ ~y- Hocaya bir diyecegi olup olmadıg' ı g1 .. nın. sanayı a emıııııı e ~~re u.· 
ı e ır f k d - - - h 1 d 1 tn·. Tahriri imtihanları y~rın yaprla-a ııası no san oldugundan f'. tten imamı haber ar ettıgnı soy- sc-ruldu. Yalnız •u cevabı verd" gu ızmet er en ve sanayıcı en-
hs d k ka ki ıyc • 1

• • • ff k ı· ·ı · caktır. • < ere çama ı ceıraplar ver- Jedi. -Zehir koyduğumu ı:ören k k' mızın muva a ıyet ı mesaı erın 
1
• J:Vmdi çıktıktan sonra anlafıldı ki, Gören varsa ishat etsin. .. yo ı .. den hararetli bir lisanla nıalıset 

Morg raporu ı:österdiği kadın imamın karısı değil- den hararetli bir lisanla bahset· 
Bundan o~ra hocanm üvey oğlu dir. Katilin mahkumiyeti misi Nazmi Nuri B. tarafından .300 talip var 

'Yunan flmplyoıılle kar, ıl•taca~ 
olan temsilt fBmplyonumuz 

5 Y •l•r -'• Bclıçetin vefatından Katil mahkumu Hüsnü ise yalan Müteakiben hey'eti hakime müza. tesekkürle mukabelede hulunul-
~ere şahı'tlik edemı'yeceg" inı . hiç bir kereye çekilmiş ve saat 18 buçuğa mustur. • muayene raporu okun- , 

.. .. . . d·"" 'ni söyledi doğru salona avdet tderck kararını 

HOrDlt ReaıRI 
Marten c;ahştırmıştır. Malfiın· 
dur ki beş ay evvel Küçük Ke
malin nakavtla maglıip ettigı 
Romanya şampiyonu Karpeııı 
de bu Fran~ız yetiştirmiş ve ça
fıştırmıştı. 

Ecnebi ve Akalliyet mektep·) Yapacağı maçın neticesinin 
!erindeki Türk muallimlerin va· ne derece merakla beklencliğinı 
ziyetleri hakkında yapılan tetki müdrik olan Küçük Kemalim 

l<ati l imam b ıehri bahçesindeki 
na lıur . u! 1 ccklcrini öldürmekte 
'~andı gını •oyledi. 

org raporu nda 'bidtm ezmesi 
1ncıc · 

. cınaye-tk ... ı_ bı r thn koydtıg·" v .• 
ı.. <:c: bır st ırixnın pc: rçası bal un-

"' kat .. " 1\'l tlc teshıt •diliyordu 

şey gorup ışıtmc ıgı · . . . 
Tahkikat ufha>1 bitmişti. Müd- vcrmıştır. Okunan karar gorc imam 
. . B .. h ett 'n B iddiana· Tevfik Ef. ıdaına bedel 28 sene ıki dcı umumı ur an ı · . . , . 

. . d tti Bunda inıam ay hapsı cezasına mahkum edılmııtır. 
mesını ermeyan t . - . k. l • 

. .. 1 B h t öldilr Mahkum kararı su unet c kar:.ılamJ§ M. Tevfikın uvey oı; u e çc 1 . • ' 

d · ·· ıd " rmegc ve buna muk:-:tbıl zevcesı verılen ka-mek ve kayın vc.l csını 0 u , . . . 
.. . . . b .. da kay"" ı rardan dolavı aglıyarak hey etı hakı-tcsC"bbus ctt1,;ı ve u meyan - j .. .. . . 

.. 1.. .. ki ' tıgı kendi•İne meye te~< kkur etmı1tır 
nac;ırıa o unnı ya ~ 

katın neticesi henüzaliıkadarlara zin Franki Martenin yeni pule 
Maliye Vekili Saraç oğlu Şük tebliğ edilmediği için mektum ni Yıınan ~ampiyonu Angelidiş~ 

rü Bey son günlerde İsviçr~,ı ~ tutulmaktadır. Bu tetkikata is- ildi h 
1 

karşı ela, Fransızın eski puleııı 
bulunmakta idi. Maliye Vekili- tinaden yapılacak tasfiveclen l•ngt> • ocatıı rmuız I~0nıanva ~;;mpiyoııu K 

· b J f · · ı p · ı · ı Marle11lr llirlıklr.. - aq,eıı nın ıı ıa ta ıcııu c, azartesı mıinhal kalacak ımıallınılıklete 1 ı._·ır~ ısı·ıda oldıı · . ,,. ;1ı· ı k 
h S 1 ·· .. t b . · .. . , .., ~ gıı b ' ı par a 

ya ut a ı gumı stan ula ge - talqı olanla~ın mık tarı uç yii2[i nan şampı) onu Angtlidisi ise bir muvaffakiyct elıie etıne~iııi 
mcsi br.kl~ııın~•·tedır. l 't · ı· 1 f F b k · F ' '" ı 1U ~cavızc ıı;. •"''1[1) ransız o sor . ranki. temenni evleriz. 

Maliye Vekili 
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Fikir, Edebiyat, 

iDAREHANE - Ankara caddeıi 
No: 100 Telııraf adrea.iı MilliyM, ı .. 
•anbuL 

Telefon numaralı ı 
lstanbul 3911, 3912, 3813 

ABONE ÜCRETLERi 

G 
3 aylığı 
6 .. 

12 .. 

Türkiye için Hariç için 
400 lruruı 800 kurut 
750 " 1400 " 

1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti geçen nuıhalıır 10 kurut 
tur. Gazete-ve matbaaya ait itler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların mes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bu hafta Avrupa diplomaılsinin 

Cemiyeti Akvam haftaoıdır. Cemiyeti 
Akvamın eylfil içtimalle diplomaıi a
leminde faaliyet mevsimi açılmış o
luyor. Cemiyeti Akvam içtimaı tiç 
gün sonra yani ayın sekizinci gilnU 

başlıyacaktır. Bu içtimaa hemen he
men bütün Avrupa Devletlerinin ya 
Başvekilleri yahut ta Hariciye Na
zırları iştirak edeceklerdir. İngilte
reyi, Başvekil Mister Mac Donald ha 
zır bulunamıyacağı için, Hariciye na
zırı Mister Henderson 'un temsil ede
ceği bildirilmektedir. 

Geçen hafta da izah ettiğimiz gibi 
Cemiyeti Akvam içtimaında bu defa 
Cemiyet Misakının tadili gibi mühim 
meseleler müzakere edilecektir. Fa- -
kat Cenevre içtimaının başlıca ehem
miyeti, Mösyö Briand'ın Avrupa 
Birliği hakkındaki projesinin müza

.--------------, ı keresi olacaktır. Ayrı ayrı yirmi yedi 
Bugünkü hava Avrupa devletine gönderilen istim-

Dlin hararet en çok 24 en az zaçlara cevap gelmiştir. Bu cevap-
16 derece idi BugUn hava açık !ar birer birer geldikçe bu sütunlar
olacak rli~gAr flmal esecektir. da ayrı ayrı tetkik ve tahlil etmiş

;;;;:;;;;:;======:r;;::;m=;;;:r' 1 tik. O zaman işaret ettiğimiz gibi 

Geçen cumartesi günü karile 
rinden bir Hanımın, Hüseyin 
Rahmi Bf. üstadımıza hrtaben 
yazdığı ve yalnız n.eşr hususun 
da benim delliletime tevdi etti
ği uzun bir mektubunu neşret

miştim. 
Üstat, derhal cevap veriyor .. 

Tabii bu cevabın neşri de dela
let vazifemizin tetümmatından
dır. Onun için hiçbir harfine iliş
meden ve ilstadm müsaadesile 

neşrediyorum. 
Ancak bu arada ıurayı tav

zıh etmek isterim ki Ü stat, 60 
kariimin mektubunu benim ese
ri tahayyulilm telikki etmiş. 

Bunda yanılmı~lar. Mektup 
hakikidir ve mevcuttur. Ayni 
zıhabla,karlimm deHfüıeyin Rah 
mi Bf. nin mektubu münasebe
tile dilşmemesini temenni ede
rek mektubu naklediyorum: 

Heybeliada J ı;yıaı 1910 

"Muhterem FELEK 

Cevabımın teahhurundan do
layı affinizl dilerim. Kabahat 
bende değildir. Üzerime 100 ki
loluk işçi Hannnm ağırlığı bas-

Fransanın üç müttefiki olan Lehistan 
Yugoslavya ve Çekoslovakyadan ma
ada diğer devletler çok esaslı ihtirazi 
kayıtlar dermeyan etmişlerdi. Bu 
kuyudu ihtiraziyeden projenin nazi
kane reddi manası çıkacağı aşikar 

iken, Briand tecrübeli ve kurnaz bir 
diplomat sıfatile, işi pişkinliğe vu
rarak, verilen cevapların çok ümit
babş olduğunu söylemiştir. Binaen
aleyh şimdi Cenevrede mesele mu
haberattan müzakerata intikal edecek 
ve devletlerin noktai nazarları daha 
vazıh bir surette tebellür edecektir. 

Bu itibarla hafta içinde Cenevre
aen gelecek olan telgraf haberlerini 
dikkat ve aliika ile takip etmek lıi-

zımdır. 

• * • 

lizlere: "Filistinliler seni istemiyor, 
diyorlar. İngilizler de mukabele ed , 
yorlar "Hayu, bilakis seni iııtemiyoı 
lar . .,. 

Galiba her llr:lolnin de aöylediği 

do~rudur. 

• • • 
Almanyada intihabat mücadelesi 

haarretli bir safhaya girdi. Başvekil 

nutuklar söylüyor. Hariciye Nazır ı 

Almanyanın harici siyasetini nah e
diyor. Fırkalar, aralarında kombi
nezon yapmağa çalışıyorlar. Fakat 
o kadar çok fırka vardır ki hükümet 
için esaslı bir kombinezon yapmak 
mümkün olmuyor. Son mecli•te on 
üç kadar fırka vardı. Hükumet, 
Mecliıte 153 azası olan Sosyalistler, 
2 s azaları olan demokratlar, 61 aza
ları olan Çentrum yani vasat fırka, 
13 azaları olan Bavyera Halk fırkası 
ve 45 aazsı olan Almanya Halk Fır
kasından müteşekildi. Bu teşekkülün 
haricinde solda 54 komünist, sağda 
da 7 5 milliyetperver ile 23 mevcutlu 
İktisat fırkası ve diğer bazı ufak te
fek fırkalar kalıyordu. 

Dağılan hükumet kovalisyonu. 
Young planı ve diğer harpten intikal 
eden meselelerin halli için teşekkül 
etmişti. İşini gördükten sonra dağıl 
ması tabii idi. Nasıl ki öyle oldu. 
Şimdi yapılacak intihabatta ne ola
cak?. İntihabatın haftası gelip çattı
ğı halde hala Alman Hükumet Fır
kalarının sağdan mı yoksa soldan mı 
kuvvet alacakları belli değil. 

Diğer taraftan garip bir tecelli
dir ki iki zıt birleşeceği gibi, Alman
yada şimdiye kadar politika sahne
sinde en esaslı itilaf, Müfrit milliyet
perverler ile komünistlerin elele ver
meleridir. Filhakika böyle bir itilaf 
ilk defa teşbebüs edilmiş bir iş de
ğildir. Versailles sulbünden bir se
ne kadar sonra gene bunlar muahede
ye karşı ayni cepheyi almışlardı. Hat
ta uzun müddet, Avrupaya karşı 
Almanya için bir Rus siyaseti takip 
edilmesini tavsiye edip durmuılardı. 
Şimdi de iki ucu birleştiren amil, 
Versailles sulhüdür. 

Herhalde gün geçtikçe Alman in
tihabat mücadelesi daha enteresan 
bir safhaya giriyor. Bakalım bu de
faki Meclis nasıl bir teşekkül olacak. 
Geçen defaki karmakarışıktı. Fakat 
galiba, bu defaki de daha az karışık 
olmıyacak. Hadisat öyle gösteriyor. 
Gelen gidene rahmet okutur derler. 
Belki de gelecek meclis geçen mecli-
si aratacak. 

* * • 
Lehistanda bir kabine buhranı çık

tı . Marttanberi iktidar mevkiinde 
bulunan Slavek kabinesi .istifa etti. 

• tı. Bu kabus altında ezilerek bir 
, müddet kıpırdanamadım. Bas

külün bir gözüne Hanımı oturt
tum. Ötekine biz ikimiz çıktık. 
Bu tahtravallide kadın zeminde 
kaldı. Biz açık ağızlarımızla ha
vaya yilkseldik. Ona nisbetle i
kimiz sakırga yanında sivrisinek 
gibiyiz. 

Cemiyeti Akvamın manda komis
yonu ile İngilterenin arası açıldı. Bu 
Mandalar komisyonu her sene Man
da idaresi altında bulunan memleket 
!erin vaziyetini tetkik eder ve se
ne zarfındaki idare hakkında fikir 
beyan eder. Bu sene de Suriye, Irak, 
Tanganyika ve bazı Afrika memleket 
!erinin manda idarelerini tetkik et
miş bu meyanda tabii Filistinin de ida 
resi mevzuu bahsolmuş. Manda ko
miıyonu Filistindeki İngiliz idaresi
ni mabut ağama dulvarı hadiselerin
den dolayı hafif tertip tenkit edi
yor. Manda komiıyonu, hadisenin 
daha evvel tasmim ve tertip edildiği
ni ve bu şerait altında hükfunetin 
daha huulıklı bulunması liizım gel
diğini söylüyor. Ağlama duvarı me
se)C9ini kat'i bir neticeye iktiran et

tirmedikleri için hadiselerden dola
Y erine de Lehistanm milli kahrama

yııile İngiliz Hükümetini mes'ul tu- m olan Pilsudski Başvekil oldu. 
tuyorlar. Sonra hSdiselerin İngiliz 

Dün gazetelerde çıkan bir telgraftan 
icaresine karşı bir hareket telakki 

anlaşılıyor ki, Pilsudski Reisicüm
edilebileceğini ima ediyorlar. 

Ay efendim! İycazkAr muhay 
yeleniz daha az tonada bir tip 
varatamaz miydi? Müekkilemiz 
hanımın kalın gövdesinde vücu
dunu iddia ettiği ince ruha da 
inanamadrm doğrusu .• 

hurla görüştükten sonra Meclisi 
Ayni mealde hatta daha kuvvetli Meb"usan da dağılmıştrr. Lehistanda 

tenkitler İngiliz Avam kamarasında de Almanyada olduğu gibi siyası fır
ve İngiliz gazetelerinin sütunlarında kalar bolluğu vardır. Son zamanlar
yapılmışsa da, ayni tenkitlerin ya- da Mecliste tebellür eden muhalefet 
hancılar tarafından yapılmasına ta- bloku hükümetin vaziyetini işkal et
hamüleri olıruyan İngilizler, Mand~ 

İddiası veçhile her şeyden komisyonunun bu raporuna karşı a
teş püskürmeğe başladılar. Verilen 
resmi cevapta Manda komisyonunun 

nem kapacak mertebede sinirle
rinde nezaket olsaydı öyle enine 
boyuna göbek salamazdır. 

mişti. Pilsudskinin hareketi, mu

halefete karşı sabrının tükenmesi ne
ticesidir. Esasen muhterem Mareşa
lın o kadar az sabru tahammülü var-

vaziyeti hiç te iyi tetkik etmedi~i dır ki, ikide bir tükenerek, en ufak 
zımnen söylenmekte ve sonra mad

Affinize mağruren söylliyo- delere geçilerek ayrı ayrı cevap ve
rum. Bu 100 kiloluk müddeiy- rilmektedir. İngiliz Hükumetine 
yeniz cismen, ruhan hafif, latif göre, hadiseler nagihanidir. Mürettep 
bir mahluk olsaydı istirakime değildir. İngiliz kuvvetleri de hadi
lüzum göstermeksizin davayı seleri bastırmak için kat idi. Ağla
tek bas•nıza hallederdiniz. maduvarı hakkında karar vermek İn

vesilelerle köpürmemesine imkin 
yoktur. Bir kaç sene evvel o kadar 
hiddetine mağlüp olmuştu ki. Kanu
nu Esasi ahkamı gibi ufak tefek ka
yıtları bir tarafa bırakarak. bir dar
be ile hükümeti eline almıştı. 

Bu defa daha kanuni bir yol ile 
İşçi kadınlardan çok tanıdı- giliz Hükumetine ait bir iş değil- münakkitlerin canlarına okumakla 

g·rın yoktur. Fakat monden Ha- di. :hu, doğrudan doğruya, Mus•vi

Köye ınusallat olan canavar!.. 
• - Fransızc•dan -

Vahşi bir hayvan türediğinden 

bahsediliyor, herkes korkuyordu. Ki 
misi bunun bir arslan olduğunu, ki
misi de kaplan olduğunu iddia edi
yorlardı. Fakat kimse bunu bilmiyor
du. Görmemişti. Fakat herkes sanki 
görmüş gibi bahsediyor, iddia edi
yordu. Geceleri cesaretlerine güve
nenler çıkıp ormanın kenarında do
laşıyor, ormandan içeri giremiyerek 
hiç olmazsa dışarıdan silah atıyorlar, 
vahşi canavarı öldürmeğe uğraşıyor

lardı. Fakat mümkün mü? .. Ne oldu 
ğu bilinemiyen bu hayvanı~· öldür
meğe muvaffak olamıyanlar şununla 
müteselli oluyorlardı: 

- Öldüremedik, fakat gözlerini 
gördük. Sanki yıldırım gibi parlıyor 
du. Her halde öldüreceğiz ... 

Köyün cesur delikanlıları bu ümit 
le kendilerini teselli ederken diğer 

taraftan canavar hayvan sürülerini 
darma dağnık ediyor, gözüne kestir
diği hayvanları yiyerek pek mükem
mel surette karnını doyuruyordu. 

Köylülerin şikayetine nihayet yok
tu. Herkes bu vahşi hayvanı telef et 
mek için çalışmağı göze almış, esa
sen bunu bir izzeti nefis meselesi 
yapmı§tı. Lakin, kimse bu meçhul 
hayvanı bulup öldüremiyordu. 

Hükllmet te uğraştı. Lakin bu da 
beyhude oldu. 

Bunu gören hükumet canavarı öl
dürecek kahramana evvela beş yüz
den başhyarak bin frank ikramiye 
vermeği vadetti. Bu köy Fransanın 
güzel bir yerindeydi. Bir zengin A
merikalı bir iki sene evvel buraya 
gelmiş, beğenmiş bir kötk almıttı. 

Yazın memleketini birakıp buraya 
geliyordu. Şimdi yaz mevsimini ge
çirmek için gene buraya gelmi§ti. 
Amerikalı bu canavar hikiyesinden 
çok hoşlanıyordu. 

Amerikalı bu meçhul kaplan veya 
arslanı öldürecek adama tam altı bin 
frank ikramiye vadetti. Altı bin 
frank!.. Yalnız bir şartla : Hayvan 
diri tutulup getirilecek! .. Zengin A
merikalı için bu paranın belki bQyü1ı 
bir ehemmiyeti yoktu. Fakat bir köy
de altı bin franka malik olacak ada
mın hayli zenginleşeceğini söylem. 
ğe lüzum var mı? 

Lakin bir kaplanı diri diri tutmak 

kabil mi? .. 
Köyde herkesin meşgul olduğu bu 

canavar sade bir kitiyi liikayt birakı
yordu. 

Bu ihtiyar bir kadındı. İhtiyar ve 
açlıktan günden güne ölüyordu. Fa
kat kimseden bir şey istemiyordu. 

Bir gece ihtiyar kadının klübesi 
önünde bir gürültü oluyor, sanki 
kuvvetli bir hayvan tırnaklarile ka
pıyı açmağa uğraııyordu. 

İhtiyar kadın anladı: 
• 

- Bu herkesin bahsettiği canavar 
olacak!.. Gelip beni yesin, parçala
sın . . . Zaten açlığın ıztırabile her 
dakika ölmüyor muyum? 

Kadın dışarıdaki hayvanı bekletme 
di. Kapıyı açtı . İçeriye giren hayva
nın ne biçim şey olduğunu karanlık· 

t~ iyice farkedcmedi. Fakat derhal 
hülanetmişti ki bu öyle kaplan veya 
arslan değildi. Belki vahşi bir hay
vandı, fakat öyle cesim. korkunç bir 
şey değildi. Bilakis. . . . Kadının in
tizarı hilafına vahşi hayvan pek mu-

Fakat ihtiyar kadının aklına bir
denbire bir şey geldi. Hayvanı içeri 
girdikten sonra kadın kapıdan çıktı, 
dışarıdan kapıyı kapadı. Canavar içe 
ride kalmıştı !.. 
Kadın hemen Amerikalının köşkü

n~ doğru yollandı. Amerikalı canava 
rın diri diri yakalandığını duyunca 
sevindi. Hemen kadının klübesine 
geldi. İçeride ne gibi bir hayvanın 
bulunduğunu anlamak zor olmadı. 

Bu bir kurttu!.. Kadın paraları alın
ca yeni bir hayata kavuştu. Yüz ya
şından fazla yaşıyacağı iddia edili
yor . . . Kadın bu kurt masalın< dai
ma hatırlardı herkese r.~yler ve: 

- Bu kurt olmasaydı ben şimdiye 
kadar açlıktan ölürdüm; diye min
nettarlık eder . . . 
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Yeni neşriyat 

TÜRKSPOR 

beraber, Kanunu Esasi ve meb'uslar 
nrm efendilerle politikam yolun- ıcrle Arapları aliikadar eder. Binaen- nis görünüyordu. 

hakkındaki fikirlerini açık bir lisan 

Her sayısında daha mUte· 
kamil bir şekil atan TOrkspor 
un din çıkan 49 uncu nusba. 
sında Ahmet Fetgeri, Ömer 
Besim, T. M beylerin yazıları 

Boksör 1(. l(emalin hayatı, şeh
rimize gelecek takımlar hakkın
da malllmat. Fransız atletleri 
geliyor, 2,5 saat suren futbol 
maçı. Pehllvan Filiz Nurullabın 
hayatı v. s. 

dadır. Birincilerin komünist id- ~levh İngiliz Hükumeti kendine ait !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•••!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-• 
ile ifade etmekten ~ekinmemiştir. 

dialarma karışarak ikincilerle o'.m;}an bir işi yapmadığı için mü
Pilsudski gazetecilere beyanatında 

bozuşmak istemem. Allah kibar ahaze edilemez. Hadiselerin İngiliz 
Kanunu Esasinin kolanuş bir et par

hanrmlara zeval vermesin. İşçi idaresine müteveccih olduğu hakkın-
ı çası ve çürük liihana yaprağı olduğu 

kad ·nlara da kuvvet versin! dak: iddiaya gelince, ngilizleri 
nu söyledikten sonra meb"uslara da 

Geçenlerde bu .. tu"n kadınlara en ziyade hiddetlendiren şeyin bu ol- _ 1 1 
. . M 

agız arının pay arını vermıştır. a~ 

karşı mayhoşça bir Iatifode bu- <luğu anlaşılıyor. İngilizler bu reşala göre Lehistan meb"usları para 
t hadiselerin İngiliz idaresini değil, 

lunmuştum. ınzah imzasız et- dan ve şahsi menfeatlerinden başka 
Ct.:miyeti Akvamı protesto mahiye. 

ı aftan e .,iyce E"pama yedim. bir şey düşünmezler. Bütün hare-
tinde telaki edileceğini söylüyorlar. 

Tarziyey i verdim, kurtuldum. ketlerine para hakimdir. Meclisin 
• 'enı baştan yine derde girmek Şimdi Fil~tin yüzün~en. . Cem'.yct_i yaptığı her iş te müteaffindir. O ka
<'rz ..ısunda değilim. Akvamla ngi!Ctere .bırı.bıArıne gırİmı~ dar ki Meclis her karar verdikce Le-

vazlyettedir cmıyetı kvam, ngı . .. 
Hem bu ebedi meseleyi işçi 1 hıstan baştan başa kokar! .. 

kadınların lehic-~ halledebilmek . . Bu sözleri işittikten sonra, hakkın 
enim ne haddime kalmıs. İnsan tır._~~l<ı:h taksıratı~ızı aff~tsm, da böyle fikir beslediği bir mec-

• ırm ekEeriyeti canla başla ça- zatıalmızle benderuz bu dunya - lisi, dağıtmak değil. yakmağa kal
ışacak, akalli ye t i de keka, safa nın matbaalarından kurtulduk- kışmadığına hayret etmek lazım de-
.. tan sonra öbür alemin hangı· - ·ı · ? N h 1 · L h" t b' •ıurecek. Bu usul hayatın asırlar . ~· . . . . gı mı . .. e a <se e ıs an me us 
1 b · b" 1 ~1· b '" 1 "d kısmına gıdecegımızı şımdıden ları gene ucuz kurtulmuşlar. Şimdi <an erı oy e g._ ıp oy e gı en k . bT · . . • · 

, ;:eli b:r kanun u dur. Değişeceği 1 estı~~ 1 ırız. . . intıhabata gelelım: Eger Lehıstanın 
. .. 1 1 . Ah Hurmetle ellenmızden sıka- vaziyeti hakkında okuduğumuz yazr-ıu soy eyen ere ınanmaynız. - . 

1 
k 

e tte bile cehennem doludur, nm azız mes e taşrm. !ara inanmak lazımsa, intihabatın 
l ennetin· sekencsi devede kulak- Hüseyin Rahmi" Pilsudskinin müşkülatını lıalledece 1 

ğine ihtimal vermemek lazımdır.Ya
ni intihabat serbest olmak şartile. 

Çünkü Pilsudski 1926 danberi nüfu
zunu hayli kaybetmiştir. Meclis ve 
Kanunu Esasi hakkında yukarıya 

kaydettiğimiz sözler de bu nüfuzu 
tezyit edecek Mahiyette değildir. O 
halde ya intihabatı kendi arzusuna 
göre neticelendirmek lazımdır. Yahut 
ta serbest bırakarak netice kendi ar
zusuna tevafuk etmezse, 1926 da yap 
tığını tekrar etmek, yani yeni bir dar 
bei hükfıtnet yapmak. 

Fakat Pilsudskinin 1926 da yap
tığı hareketi tekrar edebileceğine de 
ihtimal vermek güçtür. Yapabilseydi 
şimdiden yapardı da fesih. intihabat 
filan gibi parlamento manevralarina 
müracaat etmezdi. Fakat Mareşalm 

kat'i hattı hareketi ancak intihabat
tan sonra anlaşılacaktır. 

~. ş. 

Doktor 

HAFIZ CEMAL 
Cumadan maada. günlerde Oğle

d<n sonra saat ( 14 - 16 ) da lstan• 
bul Divanyolunda ( 118 ) numero· 
lu hususi kabinesinde hastaların 

kabul eder. 
Telefon: lstanbul 2389 

IST - 5 inci icrasından 
Beyoğlu Kurtuluş furun sokak 

No. 12 de mukim iken halen ika
metglhı meçhul Yaşar Hasan efen
diye 

Fiyat şirketine borcunuzdan do
layı size alt olarak şirket garajında 

meycudiyeti ihbar ve lrae olunan 
ekseri ak,.mının noksanlığındu 
gayri kabili cer bir halde tespll 
edil en Fiyat markalı otomoblllnize 
21 ·8-930 tarihinde haciz vazedilmif 
oldu~ıına dair zabıt suretinin tebliği 
ınak:lnHn:ı ilt\n olunur. 

IOCleBu gün 

MELEK SİNEMASINDA 
OOLLY DAVIS, JEAN MURAT ve MARGU!':RITE MOIH 

( lves Mlrande ) nin eserinden muktebes temamen han11zca s 

Define ararke 
filminde. liAveten: Sözlü ye ıeıli ~·ox JURNAL"in 

sesli, şarkılı va danılı varyeteleri 

Pııramount filmidir ~--~De~ 

•••••••••••••••••••••••• 
TAKSİM BAHÇES 

YARIN AKŞl.M 

TRİO RAKOWSK 
Şayanı hayret orijinal dınsörler 

M A U O va C H A R L Y 
rn büyük dıns eğlencrleri 

M 1 S S i M 0 N S v.a MAUD 
Terbiyeli ve akıllı küçük taylan ve köpeklerlle ....................... 

lslan~ul ~ele~iyesi Karaa~a~ ınüessesahn~an: 
4 ce~riniev\·el 9.10 tarihinden sonra mezbaha \ e payrıı 

. ahırlarında kalacak ve ondan sonra birikecek olan koyun ve 
gübreleri bir sene müddetle müzayedeye konulmu~tur. Bedeli 
kifayede görüldüp;ü takdirde 14·9·9.30 pazar tı;ünü saat ikide 

icra edilecektir. Talip olanların iki yüz liralık teminat akÇ 
teklif mektuplarını ımies>cs~yc teslim etmiş bulunmaları IA?J 

Ev~al tevazuu MO~urlu~un~en: 
'Tkşdtlen suyunun menbaında yapılacak. tesisatın icra 

kapalı zarf usulile münakasasında talip zuhur etmedip;indcn 

9-930 tarihine müsadi! çar~amba günü-pazarlıkla ihalesi yapıl 
dan taliplerin evrakı keşfiyeyi görmek için saat 14 ren 

heyeti fenniyeye ve ihale günü de idare encümenine müraı.:S' 

lstan bul Belediyesinden: Fatih 

yangın yerinde l 03 i.incü adada 

Hoca Hayrettin mahallesinde 

3072,3074, 3073,3071 harita 

numaralı arsalar arasıııda 38, 28 
metro murabbaı arsanın beher 

metro murabbaı 240 kuruş 
bedelle talibi iizeriııde olup 

ihale müddeti 13 eylı1l 930 
cumartesi gi.ınüne temdit edil

miş olduğundan talip olan ala

kadarların mezkQr tıırihcc leva

zım müdürlliğüne gelmeleri. 

* * • 
Takseye çıkarılacak otomo

biller hakkında talimatname: 

ı - Tahi otomobillerinin 

alt kısmı pencereleri hizasına 

kadar siyaha ve iist kısmı koyu 

nefti renge boyanacaktır. Büyük 

ve küçük taksileri yekdiğerinden 

kolaylıkla tefrik için büyükler 

motör nihayetinden itibaren 

iki yan tarafını ve arkasıııı ihata 

etmek üzere dılıları onar santim 

geııi~liğiııdc biri beyaz dip;eri 

kırmw müteselsil murabhalar

dan müteşekkil bir bordür ile 

camların alt hizasından çeHll

miş olacak ve küçük otomobil

lerin de yine ayni mahalde beş 

santim eninde sarı reıık.te iki 

sıra dı.iz çizgisi bulunacaktır. 

2 - Otomobillerin müşteri 

kısmı Jandonc olacak müşteri 

ile şolür mahalli arası cam ile 

mcııdut bulunacaktır. Şoför ile 

müşterinin muhaveresini temin 

için hu camın şoför tarafı siir

meli olacaktır. l\lüşteri kısmının 

yanlarında ve iki kapılarında 

birerden cem'an dört penceresi 

olacak, bu pencerelerin açılıp 

kapanma tertibatı temin edilmiş 

bulunacaktır. Arkaya dahi 15-30 
santim eb'adında bir cam kona

caktır. Müşteri mahallinin ica

bında tenviri için tavanda her 

ti.irili müzeyyenattan ari bir telı: 

elektrik IAmbası bulunacaktır. 

Şoför mahalli _;arım kapalı 

tarzda olacak ve yalnız şoför için 

oturaeak mahal bulunacaktır. 

Buradan artan yer müşteri ba

gajına mahsus olarak bo~ 

bulunacak ve burada her ne 

sebeple olursa olsun hiç kimse 

oturmıyacaktır. Esasen şoförün 
yaııında muavini olmıyacağt 

gibi şoför kontrolu namile vcı. 

!ev mal sahibi daha oroıno 

kimse bulunmıyacaktır. 

3 - Camlar k~milen Ô 

kristal nevinden olacak '" 

pıların mandalları emniyet 

tibatile kilitlenecektir. 

4 - Sehir dahilinde ,.iırıJ ' . 
hizamı sağ olduğu cihetle 

reksiyon behemehal sol ta 

bulunacaktır. 

5 - Şoförler hane nu1 

larını ve sokak isimlerini 

huletle görmek için 

leri vanlarında bir proi' 

(~:lcktrik lambası) bulundu 

lirler. 

6 - Taksi 

döşemeleri maroken veya 
masilli (Pantazot) gibi nıalt 
den olacak ve mutlak ,;LI 

Üzerlerinde keten kılıf bul 

caktır. Bu keten örnilı:ri" 
mizliğine itina cdilccekıir· . 

7 - Taksi otomohiilC 

tarife esas olarak ı ~.'1 
benzin ile asgari l 00 kilcı 
mesafe kat'ı kabul edilrıı1: 
duğundan arabaların cy;afı 
na tevEik edilmelidir, F;ııl~ 

zin isları m~ 

fktısat vekaletin1ıı 
Baıtkeslr ,·ilA.yetl dab

1 l 
,, '.M 

Ed. remit kazasıııın A vun.esl';;ı 
blyeslnde Sarı Çayır kar~ 1~,. şlmalen l(oca Ahlat gedığ ~ 
Sivri Çal tepesine nı05!~~/ 
garbcn Sivri Çal tepe ııt• 
Patlak çeşmesine musteld fi. 
nubcn Patlak çeşmesind•.~0 ~ 
tak tarla nokta! sabitcs1

1 
~ 

oradan da Taş Yatak baş _,.~ 
tasına battı münkesir ~ f(~ 
Taş Yatak başından 0~ 
Ardıçhk ve oradaıı da ~.-:, 
hudut otan l(oca Ahfat .

1 
_; 

noktaoına hattı müok•5:~ 
mahdut ve mesaha! s11

141 ~ 
(80) ceripten ibaret araı Jl'· 
mail H•kkı Bey ile Onzll• Jtf ~ 
tarafından blttabarri zp~,d f 
karılan simli kurşun ııe1 
99 sene müddette nıurıı~0,~ıı' 
ma ubteslne ihalesi i_crP11109~ 
cağından maadin nıııı ıtdet;, 
sinin 36 ve 37 inci rıı~r f.' ıl' 
mucibince bı.ı babta q~O -''d 
itirazı olanların (26-7·· 7 ,r,ıO ( 

hinden itibaren iki ııy (iO ııf, 
Ankarada lktısat vekB1' .1c e 
mahallinde makamı vııa~;ıııel 
arzuhal müracaat e) 
llA.n olunur. .....- 1 

o ne• 
C>küdarda lsıanbc' r 

Memurluğundan: 
1
nJ! '~ 

Bir deynin tebliği ıının ıı• ı" 
cuz büyük bir adet Kon a r•~ 
bir adet seccade 9-9-9·1~ J< ~· 
mlisadif salı günü saat 1' Ja !'· .M 
köyünde Bahariye caddesini ~·rır' 

marsı Bey sokağında 6 nu 
satılacağı llAn olunur. 
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Ntş'e ve zindtki: Rtgis Toomy 

------~f~sim 
l ...... ___ ...... _ .... _ ..... başınd~~=ı 

Melek açıldı 
Bu sene sinema mevsimini Fransada fransız artistleri tara 

"Melek" açtı. Birkaç zamandır fmdan çevrilmiştir. 
bu ::.alonun dahi li tertibatında Başlıca roller: Jean Murat ve 
yapılan tadilat biter bitmez sa- Dollıy Davis tarafından yaptl
'l.onun kapılan açıldı. Bu mev- mıştır. 
simde ilk açılan sinema "Me- Filmin fransızca ismi "Du
lek" tir. Vakıa diğer salonlarn varda bir delik" tir ve "Yves 
hepsi kapalı değil amma ~ar Mirande" ismind.e~i fl'8n8lZ mu 
hep geçmiş ve görülmüş fı~- harririni~ ~omedısınden alınmış 
!erle vakit geçirmekte ve yem bir vodvıldir. 
mevsim filmlerine henüz başla- Mevzu: Genç bir avokat eski 
rnamaktadırlar. bir kitabın içinde bir kağıt bulu 

"Melek" bu mevsime yor. Bu kağrtta filan şatonun 
"D.,fire peşinde" duvarında bir define var. O şa

filmile basladı. 

Dün akşam gösterilmeye baş 
lıyan bu film fransızca sözlü bir 
filmdir. Paramunt hesabına 

Amerilcgada: 
Eisenstein Amerikada 

Meşhur Rus vazii sahnesi Fiıen
stein Amerikaya varmıştır. Eisenı- -
tein'in oraya varışı meslekda9larını 

epey telilşa dli§Ürmüştür. 

Paramountla yaptığı mukavele 
ınucibince Eisenstrin çevireceği dört 
filmin her biri için 2.550.000 frank a
lacak; sonra U niversal için çevirece 
&i filml'fin her biri için 7 50.000 fı 
rank alacaktır. 

Yalnız kazandıgı paranın yüzde 
birini Rusya Hükumetine vermek 
rnecburiyetinedir, Eisenstein Arneri
kada bulunduğundan dolayı memle
ket hasreti çekiyor mu dersiniz?. 

* * * 
Mari Bellin yeni filmi 

Marie Bell, Cari Frochlicb tarafrn 
dan ıdare edilecek olan "Folle aven
turc,, ismindeki film<le baş rotli al
,... ştır . 

toya şoför olarak giriyor. Fa
kat defineden evvel şatonun 
genç kızın elde ediyor. Bilaha
re defineyi de bulup evleniyor
lar. 

Almanyada: 
Sinema ile propaanda 

A1man demokrat ve merkez fırka. 
ları azası sözlü filmle intihabat pro
pagandası yapmak için Berlin ve vi
layetlerindeki sinemacılarla milzake
r<ye başlamışlardır. 

* * * 
Mişel Wisaroff, Hollywootta 

çevrilen, Arabistanda bir gece 
ve kasirga isimli filmlerde bü
yük muvaffakiyet kazanmış bir 
revu san'atkarıdır. 

Geçen gece odasında rahat ra 
hat uyurken birdenbire kapısı
na şiddetli darbe~er vurulmuı 
ve Wisaroff korku ıW! uyaıunıt-
tır. 

Uyku sersemliği ile Wisaro~f 
karşısında, dişleri arası~.da ~ır 
bıçak tutan bir adam gonnuş; 

U Acaba Ruslar Hollywood 
t r. d' 1 ' ta da adam takip e ıyor ar ·~ı. 

* * * Fakat kapıyı a~ınca hakı ,at 
Amerikanın 18 büyük film anla~rlmıttır. Nonna ~a~~~ 

rkt'tı gelecek mevsim zarfın ııon çevirdiği f!lınde en ısı 
cta 1 1 film imal edecektir. veril;ıı rolii sabahleyin oynı~=-

B.ı sene Paramount 65, Met- bilmek için gece çalışmaıı .. -
ro Goldvyn 50, Univerıtal 47, zımmış, onun .için stüdyoya go-
AmTuno 39, Warner Bros ve tünnefe gelmı'1er. 
First nat ona! her biri 35, Ra.. * * * 
dio Keith Orplıeum 15., Tiffa- Ramon Novarro beetektr 
ny ıs, Coiumbia 15, Bayart Lo- kında çe-

: w - art 15 Wide Word 15 ve Ramon Novarr?._Ya .. 
llFA Am;rika ~ubesi ıs film vireceği .bi~ film ıçın ıki prlrı 
Çevirmişlerdir. bestelemuıtır 

225 x {.\.Mı\ 
ili 

P:YLtıı. 

1 
Amerf kalı artistler 1 

Pariıt• · ~ Sanki ıöıleşmiJler gibi bti-

1 tUn Amerikalı artistler blribiri-
1 ni takiben Parise gelmişelrdir. 
Ezcümle Buater Keaton (Ma-

Elytvm Pariste bulunan 
Buster /\ea on 

lek' Maria Corda, Nathalic, 
Norma Talmadge, Maria Dovi-J 
co, Eric von Stroheim, Vilma 
Banki. -

Sessiz filmler 
Amerika gazetelerinin ver-

1 dfği malumata nazaran sessiz 
filmler içınde yalnız Charlie 
Chaplin, Douglas Fairbanks, 
ve Grifitt'in filmleri sinemacı 
!ara iyi hlsılat temin edebiliyor ~ 

' muş. 

• 
lgiliz avam kama-

rasında 

1 

Amerikalıların İngilterede fena 
filmler yaptırdıklarına dair münaka-
şalar olmuştur rr P. 

ı ·ı c \ 

• 

Şar ştlı11eıi: Vtrıtnla Bıuu M!~hur artıllt ve gauı Fifi D'orsoy 

ilır Amerika /ilmiııdt f•cfiranlar 

Bir Amtrika filmi çekllırken 

-1 f, ..... ~~;~~~. s_[_n_e_!.ı-~a-" ..-h-·~-.b-·~-±-~-~--!__-.. -~-· ~ 

Yunanistanda sinema 
Atinadan Fransız gazeteleri 

ne yaınlıyor; Baba otul 

Filmcilik san'atıi Yunania. 
tende pek İlerlemi§ ve geçen 
sene bırinci sınıf artist ve sah-

Noatı Berrynin l '1 yaşmdakı 
oğlu babuile beloabcr bir filmde 
oynayace.lrtır. 

ne vazıları tarafından ehemmi- • * * 
yetil eserler vücude getirilmiş ltalyada bir film 

ttr. . Mqhuc İtıllyan aktörii Pe 
Atmada takriben 10 kadar troli.ııl. N.ron ilminde bir filrr 

birlnoi smrf sinema oalonu var cevirecoktlr. 
dıc ki Avnıpa aalorı.laıile boy • • • 
lllQU§•bilir. 

1500 kiıilik olan Attlkon Luici PiraodeilOBWI ...; 
sineınasile Splendid, şehrin Luii'i P!randellonun bir hi -· 
en IUkıı salonlarıdır. ynlnden alman "Atk nağmesi" 

Cln6 - Orient 1200 lritiliktir. Uımindeki filmin cevrilmeai için 
Bu salonlar Western ııeall ciha- Romada hazırlıklara bqlaiunış-
llile mücehheooir. tır. 

Darülfünun caddeıi füıerinde 
iri' İdeal sinemaaı Atinanın en 
büyük sinemasıdır ve R. C. 
A sesli makineıile mücehhez
dir. 

Bunlardan başka 1000 kişı
lik Panteon, 750 kişilik Ufa sa 
!onları da bu mevsimde Wes
tern sesli makinesi koyacak- -
!ardır. 

Türkiyede de olduğu gibi Yu
nanistanda da Fransızca sözlü 
filmler çok rağbet görmekte ise 
de Amerika mamulatı daima pi 
yasaya hakim bulunmaktadır, 

* * • 

* • • 
"Garp cepbeııinde tebeddül yok-. 

tur,, filmini gö.termokte olan N ev 
york'un Central Theatre'in lbletta 
yin üç ııünlük hisılab yek:dnli 10Z6C 
dolar yani 21000 Türk liruıdır. 

* * * 
Bulgar sanıörU "Quatre a l'Infan 

terie •• ismindeki filmi mene-tm.i9tir 

* • • 
Sinema ile edebi ve san'atkir~r 

neşriyat yapmak üaere Pariıte bey 
nelmilel bir komite te,ekkid etmı• 
tir. Bu komitede sabık Paris ıefıri 
mi• Fethi Bf, Türkiyeyi ~mail etme~ 
todir. 

* • * 
Nevyorkta Roksy Tiyatro ve sınc 

nıa ulonu 6000 kişiliktir. 

"' • * 

Hollyvood'un dünyanın sinema 
merkeri oldu&u upheıizdir. Bu 11"
hırde ahiren bir (Şerof evi) tesis 
edilmı~ olup butün maruf Ameri
kalı artistlerin b.ılmumundın ya
pılmış IıeykeUerinit ıhtiva etmek
tedir. 

Bu meyanda Charlıe Chaplin, Bar 
rymor, Douglao Fairlıank•, Mary 
Pickford vardır. l!arold Lloyd, 

1915 senesinde Paramounı 
müessesesine garson olarak r,ı 
res Robert Lec bugün bu mu 
essesenin müdurlerindendir. 

• * * 
Busttr Keaton ve T':ric von Stroheim 
in heykelleri henılz bitmemıştir. 

Douglas Fairb nk, Clıarlıe Chap
lin1n yeni filmi olan ve henüT. piya
saya çıkmamış bulunan "Ş hrın ışıi< 
ları,. filmini görmü9 ve şu mutateayı 

John Gilbert Doris Lloydır 
idaresinde «La soııte des mıı 
us» ısminde bir film çevırm , 
tir. 

dermeyan etmi:ıtır: * * * 
"Bu filmin diınyaya çıkı ı sesli ve Bir sesli ftlm çevrilirken şofor r 

sözliı !ilmin ifliiaı olacaktrr. Bu ıes lüoü yapacak aktörün gelmedi~ 
siı filnı o kadar ınukemmeldir ki Be gören bir fransu vazii sahnesi so 

j yirdler ister iste~eı seslid~n yüz tan çağırdığı bir taksımet e şoföı 
çevırecekler ve böylı scssız ftfmler ne lıu rolü vermit ve şofor lıu>u' 
arayacaklardır.,, l lıir mebaretle ifarı vazife ctmişt •. 
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Darülbedayi f DevletDemiryollar 
Dün Samsuna •d . .1... t 

Şeker Poliıt~ hikayesi FethiB. 
Bir kız intihara ---

-Başı birinci sahifede- bayaa olı.ıııan mikdann çok fev- teşebbüs etti (Başı Birinci :sahifede) 
şirketi ele geçirerek büyük men kinde idi. Bu v_a~i?'oti nazarı iti sizin de kanaatııuza muvafık 
iaati benim ve arkadaşlarnnm ba.~a alan n~eclı;ıı ıdare de_ şek~r Fatihte İkiyüzlti çeşme soka- l oıduğunu görmekle müftehirim. 
kendimize hasreuigimize bu sa m~baya~ tı ımka~~arı t~tkık ~?ıl ğında 4 numaralı hanede sakin / Fır kam hakiki bir fikir cereya
>·ede zengin olduğumuza şeker mış_ ve f~at ~or~ıt~ ted~.l'.e, mucl- Koçonuıı kızı (16) yaşlarında nını temsil etmektedir. Gayemiz 
sanayiinin Türkiye için lüzwn- detı _teslım, ııtıhlak .. ıtıyadı v_e Evhato komşularından gazete fikir sahaaında çal19ffillktan iba 
mzuluğuna ve yeni bir ıeker te naklıyat huausatı mutalea edı- müvezzii Yuvakim oğlu Simo- rettir. Şahsiyattan tevakki et
•ekkülü vücude getirilmeırin "n lerek (5000) ton şekerin Arkos nun tecavüzatından müteessir mek en büyük emellmizdir. Bu 
Alpullu fabrikasını bu teşokk~- fir~eti~d~n mübayaasına karar ol~ra~ tentirtdiy~~ çme~ s1;1reti- suretle hareket edecek olursak 
le 3 milyon liraya satarak bu pa verılmıştı. .. . le lntıhara teşebbus etmış ıs~de şüphe yok ki millı hakimiyetin 

hareket etti 1 aresı 1 ana 1 

rayı taksim etmek iatihdaf olun _Sırf tesaduf esen ola:1"~k bu kurtarılarak Balıklı hastanesıne en büyük tecellisi olan Cümhu-
duğuna dairdir. ~.il?ay.aanın başından ıtıbaren kaldrrılmıştır. riyet idaresi bizi en hayırlı yola 

Bu isnadat hakkında cevapla- butun ıhz.~n .safahat.ı~da mezun bir vak'a ..., sevk etıniş olacaktır. 
rıını izah ederim. olarak Turkıye hanemde bulu- Erenköyde oturan Banka me Cevabi nutuk Cumartesiye 

1 - Hayri Bey ile akrabalığı nuyor~u~. ~usyadan alınan şe muru Muhtar ve Feyyaz Beyler kaldı 
mız yoktur. Kendiaini namuslu kerl.enn fıatı, İstanbuldan ~e~- Caddebostanı gazinosunda dtin Fethi B. in halka hitaben i-
ve yüksek itibarlı ve eıki bir ta kıdılecek A~rupa. şe~erlerının akşam otururken sahibi vakit rat edeceği nutuk için içtimaat 
cir olarak tanıyorum ve dostum Erzıı:umdakı. ma.lıyetım'en da- geldiğini söylemiş onlar kalkma kanunu mucibince 48 saat evvel 
dur. Alpullux;:ker fabrikasının ha yüksek deglldı. Karadan beş d k · Ak"f B t resmı müsaade almak mecburi-

. · · altı İngiliz liraıı fark olduğu mış, er en gazmocu . ı . · a . . 
hıssedar olm başka hıç hır k . k . 1 d ğ ' banca çekerek ateş etmıştır. yetınden nutkun yarın ıradı te-
ılile münasebetimiz vaki değildir re er ye~ın~ 9~ arı.n .a ın 1h ı, ~- Feyyaz Bey yana sıçramış, I ahhür etmi~tir. Cumartesiye ira 
Benimle umumi ve münferit hiç m~n ":b~~~nn erıyıph mba 1 v~ - tehlikeyi savmıştır. Tahkikat . dı muhtem~ldir. 
bir iıte ortaklı~ im tı duıu ltı ı rn::sap ve a er enn Y . f k b d k" 

•
1 o amı§ r. h" biri d - d - ·ıd· yapılmaktadır. enı ır anın ura a ı 

K endiıini ıeker inhiııarına ra- ıç ogru egı ır. . d f r f 
kipsiz komisyoncu yapmıı de- Alınan şeker mikdarının bu- Bir çocuk denıze üşmü, a~ ıye ~ 
&ilim. \'apmıı old\lfu mevzuu gün faza görünmesi o zamanki Kuzguncukta tütün amelesin Serbest Cumhu;ıyet fır~ası-
bahsedilen meııele ıudur: vuiyetin unutulmuş olmasın- den İsmail Efendinin oğlu baba ~'.~ N~zlı h~nın~a;.ı 7e\~ezındı° 

Be ol li . "d dan llMi gelmektedir. Bu şe- sınr go··rmek için deıJoya gelmis_. un e emmıyet ı ır aa ıyet o -
ı eene evv mec •ı ı are- k 1 k . h" ı·· t 

ye tayinimden mukaddem -. erler, _mut al ın ısar usu u Deniz kenarında ayağı kayarak mamış ır. 
,,.. mevcut ıken a mmıştır Bir akşam gazetesinin karşı ker inhiaarUUJl ıe-kkillü üzeri- . . : denize düşmüştür. Feryadını i-

..- MUteakıben tam ınhısar usu fırkanın belediye namzetleri ola ne maliye velriletinoe i!An edi- . . . - şiten ameleden Nuri Efendi kur 
len zoo vagonluk ~ker münaka bltt t~klk1 ekdıler1ekd~ı1Iıl'.atta secl~- tarmıştır. rak neşrettiği isimler sadece bir 

..- est ıtha abu e ı mış ve t ihtimalden ibaret olmasına rağ-
sasına Hayri Bey iştirak etmiR- ıt ft "h k f" . d - Bir J

0

andarma neferi 
ti. Bu _,,_ k h .. . h" " •er tara ancı an şe er ıatı e men salah:ycttar olanlar tarafın 

· ınuna aaa enuz ın ısar intihar etti d k · d"l k d" mecliıi İıtanbul ırümrük daire- tenezzüle uğramışt_ır: an te zıp e ı me te ır. 
· · Bu hal mıntaka ırın hesap e Kasımpaşada oturan ve Ça- Fırka erkanından biri 

sının muvakkaten c;alıımağa d"l k' . . "hl~-.k .. ~ 
baş.ladıfı sıralarda neticelenmiı ~en ~e erın ıatı a şeraıtın~ nakkale jandarma mektebinin bi ne diyor? 
ve alikadarların ve gaııetelerin bıttabi ~zatrnış~ır. Şu kadar kı rinci bölük efradından İbrahim Vilayet ocak heyeti erkanın-
huzurile mecliıi idarede açılan tekerlerın hepsı de zamanla sar Efendi hasta olması dolayısile dan bir zat f' rkanrn teşkilat i<;in 
onu mittec:aviıı kapalı :zarf me- folunmuıtur. berayı tedavi Adnan vapıırile herhangi bir zate veya birkaç 
1 anında Hayri Beyin teklifi di- - şehrimize gelmekte iken Flurya şahsa salahiyet vermediğini su-
gerlerinden fiatçe en ucuz ve Hamallar Haaır iıkeleai- açıklarında intihar kastile ken- reti katiyede beyan etmiş ve de-

• t ı·r ettı"recekler dini denize ~•~ıştır. Vapur dur · · k" şartname~• en rmıvafık görill- nı am ~.. mıştır ı: 
·-•· ı ·hamail H durularak İbrahim Ef. denizde h b' k mekle ka ul odilıniştir. Haaır ıaae e&ı arı a- - Bugünkü eyet ıle muva 

Mumaileyhin bu taahhüdünü ııır iskelesini tamire karar ver- ararunışsa da bulunamamıştır. kattir. Nizamnamemiz mucibin-
ifa ettikten ıonra §eker inhisa- mitlerdir. Bu iskele son zaman- Kaçakçılıkla mücadele ce mahallelerin nahiye, nahiye-
r-ile hiç bir komisyonculuk mü- larda kullanılmaz bir hale gel- 1 - Bundan bir iki gün evvel !erin kaza, kazalarında vilayet 
rıasebatı olmamı~tır. miştir. . . Galata rıhtımında Semiramis ocak heyetlerini intihap etmele-

E;naenaleyh inhisar idaresin- Hamalbaşı Rıhtım şırketıle vapl~runda çuva\lar. içinde si~a- \ ri lazımgelmektedir. Halbuki 
:c kendisinin rakipsiz bir komis uğraşıp vakit geçirmektenee is- ra kağıdı kaçıran bır takım kim ı biz böyle intihap edilmiş deği
roncu sıfatile Almanyaya gön- keleyi tamir ettirmeği daha fay- ~e.ler yakal_anmıştır. Çuva~ların ! tiz. Bizim heyetimiz vi!Ayet teş 
derildği veya ıtark villyetleri dalı bulmuştur. Bunun için Ha- ıçınde 14 hın 900 defter sıgara kilatını yapmak üzre muvakka
için alman bet yilz vagon şeke- sır iskelesinde nekadar hamal kiğıdr bulunmuştur. ten intihap edilmiştir. Teşkilat 
re komiıyonculuk ettiği haber- varsa hepsinin yevmiyesinden 2 - Kasımpaşada Hüseyin yapıldıktan sonra bu intihap tec 
leri dogru değildir. birkaç kuruş kesmeğe başlamı§- isminde birinin dükkanında . dit edilecektir. İstanbulda veya 

Kendisinin vekaletin şeker ve tır. 1800 defter sigara kağıdı bulun 1 başka yerde teşkilat yapmak i-
traktör itlırinde komisyoncu- Hamalların hep~i bu parayı muııtur. . j çin hiç kimse1e ne salahiyet, ne 
hık veya satıcılık ıurMile mü- hamalbaşıya vermege razı ol- 4 .-. - ;ahtakalede bır ~eyva- de mühür verilmistir. 
nasebeti de bulunduğu cihetine muşlardır. cı. ~ük~a~ın_da 18 deft_~r .. sıgara Fethi Beyin beyanatı 
::elince: Verilen malmata göre ha- kagrdı ıkı kılo kaçak tutun yaka,_ lZMİR, ~ (Milliyet) - Fet-

V ekAletin eaaaen böyle i~leri malların yevmiyesinden topla- lanmıştır. hi Bey atide~ beyanatta bulun-
7 • b" ku 5 - Galatada bir hamamda yoktur ve vekllete geldiğim nan para epıce ır ye n tut- muştur: 

gündonberi Hayri Beyin vekale mU§tu~. Yakı_nda .hu . para.l'.la bei kilo kaçak tütün, hir miktar - Askeri ve siyasi zaferler 
te ait her h&n&i bir işte de ko- Haıır ıskelesı tamır edilecektır. esrar yakalanmıştır. bir millet için kafi değildir diye 
miayonculuk veya satıcılık mü- Pancar mahsulü iki miali 5 - Cibalide Abbas isminde bir söz sarfetmedim. Nutuk cu-
·ıasobeti olmamıştır. Kendiırin- fazla bir İranlı kahvelere kaçak tönbe martesi dörtte Alsancak spor 
cien tok bir parça mal mübaya- Edirneden Ticaret odasına ki satarken yakalanmıştır. sahasında verilecektir. Nutkun 
ası dahi vaki değildir. bildirildiğine göre bu sene şe- Kadını paylaşamamı,lar temas ettiği noktalar program 

• Hayri Beyin büyük adada bir ker pancarı mahsulü gec;en sene Binbir direkte oturan H;üse- hakkındadir ve buna temas do-
köşk alarak ikametine ta.haiıı nin iki mislidir. yin isminde biri sokakta tanıştı layisile İsmet Paşaya baz- fikir-
ettifi yaı:ı•ı da kezalik hakika- Konaorsiyom İçtimaını ğı bir kadını odasına götürmüş, Jer dermeyan edilecektir. Fırka-
te muvafık defildir. Öğrendi- fakat 3 arkadaş·nın baskınına mız fikir ve kanaat üzerine mü-
jime göre Hayri Bey, Adadaki tehir etti uğramıştır. esses siyasi bir frrka olmak için 
evini muarefemizden beş altı se Dün fevkalade bir içtima yap Bunlar kadını alıp götürmek icap eden temellere istinat et-
ne evvel satın almıştır. Büyük- maaı mukarrer olan konsorsi- i$tediklerinden aralarında kavga miştir. İzmir merkez heyeti ve 
adada iki yaır tatilini ailemle yom heyeti umumiyesinin içti- çıkmıştır. Hfüıeyin tabancasına teşkilatı için henüz alınmış bir 
geç'rdim. mar tehir edilmiştir. davrandığ ı sırada polisler yetiş karar yoktur. Merkez heyetinin 

Birinde bir ay otelde kaldım. Yağ ve peynir fiatleri mi~ ve bir hadiseye meyden ve- teşekkülünden sonra te~ki!atı-
Birinde kiraladığım küçük bir Y.ağ ve peynir fiatlerindeki rilmemiştir. ı mızı sürat le ikmal edecek, bele-
cvde oturdum. Bu hususlar beni ucuzluk devam ediyor. Ticaret iki otomobil kazaıı 1 diye namzetıeri ,; teshit edece-
tanıyanların malumudur. odası piyasa cetvellerine göre 1 - Soför Aramın idare etti- !(iz." 

2 - İnhisar meclisi idaresin- bir teneke peynir 650 kuruştur. ğ i otom~bil; Şişli tramvay cad- · Fethi Bey, v'" ii, mevkii müs
de takriben 2,5 sene bulundum. yarım yağlı peynir tenekeleri desinden geçerkenOhanes ismin 1 tahkem kumandanı ile belediye 
Orada vazifemi kanun dairesin- 400 kuruş yağsızlar 250 kuruşla de bir ı;ocuğa çarpmıs, yarala- reisini 7İyaret ve Kumandan 
de ve yolu ile ifa ettiğlime kani 350 kuruş arasındadır. mıştır. Yarası tehlikeli olan O- ela zıyareti iade etmi~tir. 
bulunuyorum. 1926 seneainde Yağlı peynirlerden bir mik- hanes Etfal hastanesine yatırı!- Bir tekzip 

AvdeUe Atina ve Se
lanijte gidecektir 
Darülbedayi temsil heyeti 

dün Karadeniz vapurule Sam
suna hareket etmiştir. 

Heyet Samsunda 10 temsil 
verecek ve ayın 18 inde İstan
bula dönecektir. 

Darülbedayi 20 ey!Ulde Ati
naya hareket ederek orada 5 
temsil verdikten sonra Sellinikte 
de be§ temsil oynayacak ve ay 
nihayetinde memleketimize av
det edecektir. Heyet teşriniev
vel iptidasında şehrimizde kış 
temsillerine başlıyacaktır. 

1 O kadar yeni eser bu ııene 
temsil edilmek üzre repertuvara 
alınmıştır. 

Bunlar arasında Müsahip za
de Celal B. in eski hayatlar pi
yesi vardır. 

Bu sene verilecek ilk temsil 
1. Galip ve Rasim B. !erin hazır 
ladıklan Topaz piyesidir. 

4 perde olan bu piyeste bir 
muallimın bir kadın yüzünden 
ne feci vaziyete düştüğü göşte
rilmiştir. --------Çamlı c 8 gazinosu 

cinayeti davası 
Bundan bir müddet evvel sa

baha karşı Çamlıca gazinosuna 
bir kadınla birlikte gelen Behiç 
B. isminde bir genç, gazinoyu 
açtırmak istemiş ve buna mani 
olan garson Aleksandr'la kavga 
etınişti. Bu esnada nereden atıl 
dığr anlaşılamıyan bir sil~h pat 
lamış ve Aleksandr ağır surette 
yaralanarak bir az sonra vefat 
etmişti. Behiç Bey, işte bu cina 
yetin faili olmak üzre tevkif e -
dilerek muhakeme altına alın
mıştı. Dün Ağırceza mahkeme
sinde Behiç Beyin muhakeme
sine başlanacaktr. 

Müşteki mevkiinde Aleksan
drın karısı ve kardeşi vardı. 

Bunlar, celse açılınca soru
lan sual üzerine Aleksandrm 
Behiç Bey tarafından öldürüldü 
günü söyliyerek tazminat ve 
nafaka istediler. 

Maznun Behiç B., tatarcık 
hummasından muztarip olduğu
na dair rapor göndermiş ve ken 
disi mahkemeye gelmemişti. 

Muhakemesi 2 teşrinievvel 
saat 10,5 a kaldı. -·-

Liman şirketinde sui 
istimal yok 

Dünkü rüfekamızdan hiri Li
man şirketi muhasebe müdürü, 
müdür muavini ve bir muhasibe 
isten el çektirildiğini yazıyordu. 

Liman şirketi müdürü Ham
di Bey bu haberi tekzip ederek 
bir muharririmize demiştir ki: 

- Muhasebe müdürümüz bir 
ay senelik mezuniyetini aldı. 
Muhasebe müdür muavini baş
ka bir vazife bulduğundan isti
fa etti. 

Ne bir suiistimal ne de işten 
el çektirilmi~ bir kimse vardır. 

Seyyahlar hangi memnu 
yollardan geçecekler? 

111 O numaralı askeri memnu 
E;atılan şekerlerden her hangi tar Mısıra gönderilmiştir. Mı- mıştır. 
bir yolsuzluk olduğuna vakıf de sırdan buradaki ticarethaneler- 2 - Şoför Nihadm kullanchğı 
ğilim. İnhisar idareai piyasada den birine gelen bir mektupta 1- otomobil Beşiktaştan geçerken 
şeker mevcudü a:ıaldığı zaman- talyanların beyaz peynirde bize amele Mustafayı yere düşür
lar ıhtikara meydan vermemek rekabet ettiği bildiriliyor. müş, kolundan ve ayağından ya 
için elindeki tekeri alıcının ö- Söylenildiğine göre İtalyanın ralamıştır. Her iki şoför hakkrn 
tedenberi şeker ticaretile meş- Sicilya adasında Edirneli bir da takibat başlamıştır. 

mıntakalar kanununun tadil o
Elaziz, 4 (Milliyet) - Şeh lunan 7 inci maddesinin son fık 

rimizde misafir bulunan Bolu rasıııa nazaran memnu mıntaka 
meh'usu Emin Cemal Bey yeni Jar dahilinden ecnebilerin geç
fırkaya intisap ettiğine dair ga- mesine tahsis olunan yollar bü
zetelerde intişar eden haberi tek yük erkanı harbiye riyasetinden 
zip ve kendi fırkasmdan ayrıl- bildirilmiştir. 
mıyacağını bey~n etmiştir. Bu yollar, şunlardır: gul bulunmaaı: ve talep defteri- muaevi beyaz peynir imalini ta

ne sırasile _k~yit olunması gibi mim etmi~ir. 
~ayıtl~r~ ~bı tutulmakta ve da Yağ fiatleri de geçen seneye 
ıma hır ıhtıyat ıtok muhafaza nazaran ucuzdur. Trabzon yağ
e~ere~ m~vcut şeke~i~i tal eh~ lan toptan 11 O kuruıla 120 ku
gore bir nı~~et ~ahılınde tevdı rut arasında satılıyor. Urfa yağ 
etmekte tdı.Vesıkalı satışlar- }arının fiati HO la 150 kunıf a
dan kastedilen bu muamele ise rasmdadır. 
bunda hiç bir yolsuzluk ve ka
nunsuzluk yoktur. Şark vilayet Kaaıblyo Bt>rt1831 
İe"İ için alınan şeker meselesin- ı,t<rliu ıOJO- r,na M ,:ı< 
o~ şHaunu .kBa t'il'.etle söy liyeyim ı-0-0-,0-,--0_-.7-_-_3-,_· 1·ş-,11-1.-,---3 -J_;5,-l5<. 
kı, yrı eyın bu işle alaka- r·,..k 12 ou~ Mark 
dar olduğu hakkındaki yazılar 
da diğer isnatlar gibi doğru de- ı:r.:-''-:"-:---'-' _.o-:3-ı:':-·'_Y __ -:-79~----«--ı 
ı~ılrlir. İnhisarın vaz'ı üzerine llrahmi .ıo ,41 Dinar K -.61 

ı 4.l.1~ Koron U-,91 şark vilayetlerinde şeker sıkın- l'uok 
tısı olmuş ve bazı yerlerde şeke .__ _____ .._ ____ _.. 

rin okkası bir liraya kadar sa- Borsada fiatler 
tılmağa başlamıştı. Kış takar- Dün borsada İngiliz lirası 
rüp ediyordu. Münakalat kesil- 1030 kuruşta açılmış ve hiç te
ıneden şark vilayetleri ahalisi mevvüç etmeden gene 1030 ku
icin lüzumu olan şekerin mahal ruşta kapanmıştır. 
'in<lc bulundurulması vilayet- Liret 9,05 Altın 914 kuruştan 
·•relen, belediyelerden, ticaret muamele görmüştür. 
r dalarından talep olunuyordu. Düyunu muvahhade 113 ku-
r;österilen ihtiyaç mikdarı mü-, ruşta kapanmıştır. 

Müntehir konsolosun cesedi Emniyet safldıkını Çatalca müstahkem mevkiin 
Evvelki gece beynine taban- de, Silivri, Ktımburgaz, Büyük-

ca sıkarak intihar eden Arjan- dolandıranlar <;ekmece, K. Çekmece yolu. 
tin konrolosu M. Alfredonun ce Emniyet sandığından 16000 İzmit müstahkem mevkıiıı.-
sedi dün tahnit edilmiştir. Ce- lira dolandırmakla maznun de; İzmit, Taşköprü, Bal~ 
set, Arjaııtinde müntehir konso Ayetullah, Fuat, İsmail, İzzet, Üsküdar yolu. 
losun ailesinden telgraf gelince ve Abdurrahman Zıya Ef. !erle İzmir müstahkem mevkiinde 
ye kadar muhafaza olunacaktır. diğer üç maznunun muhakeme Çeşme, Urla, İzmir yolu. 

Arjantin konsolosluğu vekft- terine dün Ağırceza mahkeme- Bu yollardan geçecek ecnebi 
leten müntehir konaolosun kati- sinde devam edildi. Geçen muha lerin keşif ve tarassudatta bulun 
bi tarafından ifa edilmektedir. keme celsesinde maznunların ah maması ve müstahkem mevkiin 

Otomobil çarpmı, lakı temayyülatı ile Avrupaya emniyetini haleldar etmemesi 
_ yaptıkları seyahatın şekli polis- ve askeri memnu mıntakalar ka 

Kalyoncuda Çakma sokagın- ten sorulmasına, ve A. Zıyanm nununun birinci maddesinin"B" 
daı: geçmekte olan s~yyar seb- evvelce mahkumiyeti olup olma fıkrasındaki şartlara riayet et
zecı 60 yaşlarında Rıfat na~ dığınm Ziraat Bankasından so- meleri icap eder. 
şahsa (1734) numaralı otomo~ıl rulmasına karar verilmişti. Şehrimize gelen ıeyyahlar 
ç~rparak başından cerhetmış- Dünkü celsede Bankadan ge- Evvelki gün, Stikamp ismin-
tır. len cevap okundu. Bunda evvel de Holandalt bir otomobil sey-

Y angın başlangıcı ce A. Zıyamn Bankadan üç defa yah şehrimize gelmigtir. Seyyah 
Küçükpazarda aşçı Mehmet sahtekarlıkla para aldığı ve bu- lar ı;eyahatlerine Brükselden 

bin Hasan, lokantasında kebap nun için cinayet mahkemesinde başlamışlardır. Bağdata kadar 
pişirmekte iken bacada olan ku- 10 sene kalebentliğe mahkum gideceklerdir. Askeri memnu 
rumlar tutuşmuş ise de siraye- edildiği bildiriliyordu. Mahke- mıntakalar üzerinde gösterilen 
te meydan verilmeden söndürül me gelmiyen diğer cevapların son teıhilattan ilk istifade eden 
mliştür. tekidi için 27 eyli'ıle talik edildi. seyyahlar bunlardır, 

. 
Devlet Demiryolları ve !in.an 

lan idarei umumiyesine ait Na 
fia romorkörü pazarlık suretile 
tamir ettirilecektir. Talipler ta
mirat şartnamesini ve bu hapta 
izahatı saireyi Haydarpaşa li
man idaresinden alabilecekl<!r> 
gibi romörkörü de Haydarpaşa 
mendreki dahilinde görüp mu-

ayene edebilirler. 
Pazarlık 8.9.930 pazarte5 

nü saat 14 te Haydarpaşa ıT1 

zası müdürlüğünde yapıJaı 

ğından taliplerin 300 lira te 
nat akçesile birlikte mezkur 
ve saatte mağaza müdürlüğ 
müracaatları ilan olunur. 

• • • 
4-0 adet mühendis ve 100 adet amele ;adırı kap•h 

konmuştu r. 

.\ilUnakasa 13 · IO • 930 pızarıesi ııunti uaı lli.30 da 
Demiryollan idar11inde yapılacakur. 

7.arflı mlinakı!• 

.'ı.uk .ırad• 

!\!lünakuayı ifıirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu,·•kk•t temin 
larıııı aynı gOnde saat 16 yı kadar münıkau kAtipliğine \ermeleri Uııı11' 

Talipler ıaünaka•ı şartnamelerini on lira mukabilinde >\.nkara ve J lı>J 
pafıd& idare voanelcri nden tedarik edebilirler. 

• • • 
G Luther fabrikası l 902 nıaınu!Atından f 80 lı~y J?; ir kU\ vccin 

çil imhisatlı bir adet huhar makine:oile dinamosu l 8·9-930 Jll 
şembe günü ıaaı un dörtte aleni müzayede ile satılacaktır. 

Görmek isteyenler her gıin H P. da elektrik santraline \C 

mık isteyenlerhı d~ muayyen günde H. P. mıj!;azasıne rnuracı 
atlarL 

• • • 
400 ton rezidti ~ağı kapalı arfla milnakua•ya konmu;ıur. 
Münak111 l 7-9 ·930 çar~anıba «flnü aaaı J 6 da Ankarada Oedcı Jetli 

yclları idaresinde yapdıcıktır. 

:Vlünakasaya İftirak edccckleriıı teklif mektuplarını ve muvakkat ı~ 
narlarını ıvnı itinde 111aı 1 ~ 80 a kadar milnakua kiıipl ıp;inc ,.ıınrl 
IAzımdır. 

Talıpler milnalrasa fartnamel~rini oa lira mukabilinde 
ilııJdarp•şada idare nznelerindcn ıedırlk edebilirler. 

• • • 
An karada 

Kepek nakliyatında tenzilat 
Kepek, razmol ve paspal gibi re nakliyatına mahsus D·!'' 

değirmenlerde hasıl olan buğ- nwnaralı tenzilli tarife tatbtlı 
d 1 k .. .. d dilııcektir. 

ay gışası ve e e ustu meva F 1 -&-·ı~ · · · t i'"" . . ıu a t .... ı .. t ıçın ıs ası!-
naklıyatına 20 Eylı'.ll 1930 tan- lamnıza müracaat edilmesı ı 
hinden itibaren, buğday ve zahi olunur. 

• • • 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla sacın alınacaj!;ından tallpltri 

8 u/30 pazartesi günü ~ııat 9 dan 1 f, I /2 kadar i;lıati vucur 1 

meleri ve tahriren liat vermeleri ilin olunur. 
ı 000 Kg. Karton bitüme teıkalı 

IO ,, Kırmızı model vemijti 
'i5 ,, Contalık oluklu bakır çubuk 5 X 1 O mm 
i.5 ,, ,, ,, ,, ,. 5 X 1:5 m·m 

f 20 ,, Teneke lav ha 1 /2 ııı m 
50 adet Tako1. badana fırçası 

500 Kg. 1.am:ı ıfcmiri 1O X 60 m·m 
500 ,, ., ., l'l X 80 m-m 
SOO ,, l\lusaıi kö~e demiri 3 X 20 nt·m 

ı .300 adet Pirinç kapı kolu 
1 ,. Tarihli madeni damga 
1 ., A ıııkat çanıa'ı ) erli 
ı ., Kiıar 'epeti ,, 

500 Kg. \1üsavi köşe demiri 9 X 6S 
2 adP.t LA>tık damga 
ı ,., Fenni kitap 

20 ., Sulu hoya fırçası (~amur) reılm 2 seri 108 

30 ~· . ' ,, ., .. 3 

" 6 
h s 

" 
109 
ı ıo 100 .• 

20 •t 

50 ,, 
20 ,, 
20 ,, 
20 ,. 
20 .• 

20 " 
'20 ., 

300 .. 
;100 • 

bO •• 
ı :;o ,., 
7 5 •• 
il() •. 

su ., 
50 ,, 
50 ., 

" " 
" 

., " ., ,, " .• fı 
Kı'a kıllı kaleınkAr fır~a,ı (domuz 

" 
., ., 

,, ,, ., ,, " 
Tel bnp;lı kalcmUr fırça.'ı 1 /2 3'i3 

" ,, 2 3-4 " 
,, "' ,, .., J .,, 

" •• 192 
" ı 92 

kılı) 4-.J 16 
0·316 

!fakır çenberli bcı zi yaıtlı boya fır~·ası 3 
~ ., ~ ~ ~ 

Czıın saplı zehirli hO)a fırça-. 

Demir çenbcrli ı·aRlı (domuz kılı) .3 402 

" " • ,, ., 4 402 
Hakır çenbcrlı ya~lı boya fırça sı rnvarl;ı\,, tlornuı 

~l. C". il 4 04 p. 
l\ırmıtı sicimli boy;ı fırçası x 4(1 I JI. 

,, " •• ., '20 4tl 1 JI. 
,.. .., ~ · ., ıı2 .ıo ı 

. 

._ 

ı 00 ., 

100 " 

20 " 
50 " 
50 " 
20 ,, 

Yap;lı boya yaısı kalem lırça&1 domuz kılı x . J(;.l (1. f 
,.., .. ~ ., .,, ,, .. , ı o - Ju.1 
~ .,, ., ,., ,, ,, ., ı ·t - .lQli 
,, ,, ,, ., ,, ,, ,, 1 ıı . . 1oıı S. J 
,, ,. ,, yuvarJak ,.. " ,, 5 - ~100 

l) • .100 ,, ,., ,., .,, ",.,, 
ıoo .. , " ,, .,, "' .,, .. 
30 ,, \"ajtlı boya samur yatı Jırça11 

50 ,, ,, kalem fırçası ökii.t lrılı 

~o " ~, ,, " ,., " 
20 ,, .,, ,., " ~ ,, 

200 Kg. La-.lııı lıılınp;rit 1 ın·m 
soo ., " .. 1 ,, 
700 ~" .. , ,, 3 " 
300 metre Be:ı hortum SO ,, 

20 Kp;. Tirfon vidRsı (dört lı:öte) 
50 ~ Altı kö e başlı clvıtı 

400 adet ,, ., ., ,, 

1·2 x 311 
l-2X 60 
S·8 )(60 

ı .,, Porselen hann (orta) 
1 ,, C.m lıhan (küçük) 
1 , " ölçu 50() m-m m 
3 ,, lrigatör tam 
1 ,, Kulak ~ırıngası 

ıs - .~oıı ,, ... ~ ~ 
9 - .. . 

12 . ı 74 

16-0·"· 
20 . R. 

1 ,. Cerrah ııı;tunç tıkımı tam (lı.iiçlik) 
ı ,, Baskül demir 1000 kiloluk ;.ıt' 
Saat ı 1,1-2 dan sonra fiat kabul edilm~z. lzrhat alııı 3 k ıfl' 

yenler cumarte,i, pı:tar giinleri 11. P. J\J11gaza:oı mubayaa k•~Jf 
müracaat etmelidirler. Pazarlı~H arzolunaıı malzfmenin verit ,..ııı' 
mm aksamı içın l~tirAk eyleyecek taliplerin nuımıııeleriııi ~c ,,J 
getirmeleri numunesi.: nıkulıulacıık ıcJ..lilatın kahul cılilı•11 ) 
ilAn olunur. 



~00 000 kilo Tütün ' . 

o_u atı ması: 
rl'iittin iııhisarı l ıııun1 ~lLidiir---l ti 1~.-ii ıı d <, n: 
·i:ı tıı d~po \C im a l;\tlıanclerindtn çıkan 400,000 kilo tütün 

tozu, ilırn~ cdı'mck ~artilc ve baly:ı hal!nd~. ~·apu_r bordasınd~ 
t<';ı 111 cdılmck uzrc kapalı zarfla satıl .. a \cır. 1 ahplerın ) uz.de yedı 
' ı u\·uk teminatı ım . 1 .ıkkare!eri ile reklHlcrinl 24·Cl :9.l0 Çar~anba 
" n · • . 1 o 30 .1 ' ·ad•r Galar.da mübayaat komıoronuna rcı· dı 
...., .. ıU ~3 .\t ,, • "- . r 1 

1 • k ' tozları l•t·r gun "idip Kabaıa~ depomuzt a trmc erı , c 111e1 lır , · b 

~ör~wleri. 

- ~ facnköy ~-
Ji~NVER PAŞA iLK ı\ılEKTEBl 
KIZ - EHKEK - LEYLİ - NEHı\Hl 

·ı edrı < • \/aor" \ ekll e ıi re;ml ilk mektepler proğromına le> fikın 
· ı l ı' \ Sl/.C \YA c~ık ehcmınivet vwlir. H.:r t e .. ı.ı. · • • . 

h'.aı.ıtt 01 u ı me1 e si: ( '11 1narE t:Si, pızarre~i . çar~u.nıb.s. g•Jnlcrr. 

E: <;LiSrt HiGfl SCHOl)L FOR BOYS 
İ Ş \ 'f AŞ TEL. H. O. 1078 

~ it tep I· ,:~·u .'l ın le a.-ıla oa k tı l'•ıırte ı \'t perşemb~ gilnleri 
; ı. O d 12 ı k•Jar kayı t ı e ~ahul \lpı l•hil eceği gibi di~er zaman· 

rda ıe ldonh mfl raca•t <>l nah ılir. 

E (;LlSI 1 HIGH SCHUOL FOR GlRLS 
,.e u t~lehı:I" n K!\' l t v-~ k!l1ul mu:ı.!llele~in e h, 8 \ C Q eylül com:ırtt: si, 

" · 1 .. I' · ı l • lde ıı itil.ıa.rcn cumJ .. ~ ·,i. p.azırcesi, Salı ve fll!.'IH \, ~ .'ld 1 T... '"' u 

1 · I • sı •t 10 • 12 ıe 14 16 ara;ınd• de va:n nlunacakur. \.'· •ş ı rr l l 11 u11 a rı n L c 

Tedrisat :>~eylül salı günü başlıy:....o_r_. __ _ 

-~· care i bahriye mekte-
:ı i alisi müdürlüğünden 

1 _ Mekte?i ~ . derece~i yü~s~ktir. Gayesi tüccar gemilerine 
. a:•,.m ve makmıst yetıştırmeı.ı:tır. . . . . 
· • 2 _ Mektep L eyli olduğundan talebenın ıa e, ıb~t~ ve ılba· 

k b 'tt'ır Bı'ke • talebeye ayrıca muavenet edıhr. Taşra· ). me te e aı . ~ . 
dan müraca:ı t edeceklerin yol masr,al~lab~ı . teı:ıın oflunl urb. l d ' l· 

3 _ L ise mezunları imtiheınsız a ~ ırmcı sını a ca u e ı ır. 

Bunlar iç in müd<letı tahsil iki senedır. . . 

4 _ İki seneden ibaret olan tali smıflara da lısdelerın Onhll!1l· 

b . • c· sınıflarından naklen ve yahut o erece ta sı cu ve on ınn ı 
.. d "... 1 !usul tasdik edilmis talebe alınır. 

g or u~u a e . - b · b' h' kt Y l 5 _ Mektep mezunları içın mec urı tr ı~et yo · ur'. a -

n ktep t ahsilini ikmal eylemek şart oldugundan terkı tah-
ız me f · ··d ı · l " · ·ı edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa aız o eme en. azını 
e taliplerin mel• .ebe girerken bir teahhütnan1e vcrmelen mec-

bur idir. b 1 1 h'' . .. 
6 _ Mektebe girmek arzusunda u u'!an arın uvıyyet cuz 

da nını, aşı şahadetnamesini, mckte!? tasdık~ame vey:ı _şahad_7t· 
~a ı rı'ni IJolisce musaddak husnuhal ılmuhabcrlerıııı ve dort 
" me e • t T · · ı· b' ııdet vesi kalık fotoğrafını istidalarıı:a rep en ~ş~ını~vve ın . ı-
. · ·· .. kadar Ortaköyde Çıragan Sarayı ıttısalınde kam rıncı gunune .. 

rn ck tep müdürHiğüne muracaatları. 

... ORTA DEHi .DE 

Kay<;eri Talas An1erikan ı\tektebi 
Lisan Ticaret San'at 

Leylf Ucretl 2 so lira - Nehari Ucratl 40 llra 

Tedrisat :!-i Eylüle.le başlıyacaktır. 

Yalnız erkek talebe kabul olunur. 

BUYÜK 

TllllR~ rlt~N~O~~ 
k rerek 1. t'r ~ın olmak ısıer>cniı~ \ ' C \' ını c "5,, uru~ ve · 

·rA yy ARE PIYAN(iOSU 
BILETINI ALINIZ. 

2tNCl KEŞiDE 

11 Eylul 1930 dadır. 
üyük ikramiye 

5.000 Lira ır _ _,, 

eli Hayat Kız Erkek 
rlc \RET \ E LIS,\N :'lll:KT~:PLF,RI k k 

d •1, tdi1en kız ve er e 
ı 311 t L \ı ı lA, ~tı umum! merlh! tarafın an te> 

1 
T h 

11 1 layat mektepleri bu defa yeniden ıslah ve te\'Si edl!mlşı r. • s 
• 1 do nedir ve ıedr!<at Fransızcadır. . 

1 " n ucuz teraıt e en ,,cbi 'lltktt plerinden vareste kılma• "' _e • ,. 
1 b. l ı ö,.,.etore~ ı ca· a b orta ıahill vermek ve hem ccne ı ısan &' k 

k k dil çılan ışbu me ·tep· 
• ı\ abı cek mıl iımaa verme ma •.•. e a Almanca li>anla· 

u \ \e h NZ~a lisanlari\e beraber lnıı;ılızce ve _. b'\mek 
ı •dı ır d ec urıdir. 'J'ahsıl ücreti ~50) liradır. ~lekıebe •. re 1 

1 1 k m 1 ı lı ı tlrm ış olmak lbımdır. . . ba 
1 20 8·9~0 da b~lar ve cumartesi. pv.ancsı, çar~am 

avıt me e .. ~ • klnsınJa 
l Olunur Kıı md:tebl: L>üyunu umumıye ~ 

g n er mel< pıe er• . c .. lo•lunda 
ına •ı ·ı·eı. lsL 2731. Erkek mektelı6: ••• " ••1.ı \lulk ''< ınek ı bl • 

Tel. ı~ 

\ili ıın:r CL',1\ I'.\ l.L'L rı:ıo 

~~Bc)ikta~ - "{1 

'fel •fon: 
B. O. 22 

' 

Ktrkıncı ders st~ııesini idrak edeıı ~('111siilnıel p ıitip ilk ve orta kısıınlara it·~ li \'t' n(·lı( 
k:ız ve ('rkek tal~be kaydına haslıııınııştır. Kayıt rrıuaııH·lesi lıPr giiıı yapılır. \l<·kt 
bina~ı usulii tt•rhiyeniıı hiit iiıı İcahatuıa 11ıuvafıktır. Jlilhassa leyli içiıı soııder<'t'l' nı 
sa it tir. ~lu11tazanı bir te(lris he~retiııe n1aliktir. ilk: kısıııılarda da fraıısızea vardır. 

Talep vukuunda matbu talimatname gönderilir. 
~~~~~~~~~.~~~~~~~~~=--~~~~~~-

Afyoııkarahisar ınadeıı ::ili) u sntı~ Osmanlı Banka I Jilaliahnıer 
deposu11dan: 

Sirkecide Nur hanındaki Karahisar 
maden suyu satış deposunu bu 
kerre Yeni Posta karşısında eski 
zaptiye sokağında 20 numaraya 
nakletmiştir. 

Telefon: İstanbul 2653 
·~~!1! 

SİMPLEKS 
lkt ı~a t lı, Asri 

Ye sağlaın 

. ( S 1 l'vl P L E X) 
KALOJ~IFER 
KAZANLARll'1l 

Tercih ediniz 

31 J\la yıs 19.30 tarihiııdeki 
ınall vıız iyeti 

MEVCUDAT VE MATLÜBAT 

Hl't~C senetlerinin tcS\ ıycıi t ılcp tdilıne ın ı ? o1ın kıs.mı 
Kasad' ve llankolardı mehu ı nuk ut 
Kıs . ı vadeli avanslar ve rOp\ırl a r 
Tah. il olıı nıc1k senetler 
CUz< l ında mevcut kıvmeıler 

B-Jrçlu he;alı ı caril r 
Rehin mukabilinde avın lar 
Kabul ıariklle lıorçlular 

Gıyn menkul mallar ve mobilya 
~l ntderrlt 

DÜYUN AT 

.S r.ııs .vt 

!'>il!mnamti datı.·r muc hin .: ıfuz edilen ihtiyat akçoıl 
~!cvkü tedavülde bulunan haııknotlar 
(;•ırüldu~ünde ödenecek •eneıler " vadeli senetler 
\ l acaklı he<abı car•' 
\ adeh booJl3r ve he ı cı rıler 
K• ıu ller 
~ı ııceferrik 

l>terlln Sh. 
~.000,0()0 

2,0.J.<ı,ı.tı ı 19 
!ll5,6~7 IO 

ıı.~00.678 
l .6;l.l,7TO 
9.9~1.75b 

2,21.l,QJ~ 

l,fı72,76i 

b8.J.2l7 l 
259,385 

6 

27,8fıl.601 16 

!sterlin Sh. 
10,000,000 
1,250,000 

421, 70-' !I 
'l29, 774 16 

ll,3.J.1,699 6 
2,i29,H2 4 
l ,672,7tı2 7 
716.~17 !3 

27,861,bOI 16 

Kuyuda muvafık oldut;u tasdik olunur 
Umumi MUdUr Muavini Muhasebe Şefi ve ikinci Mıl 

A. H. Reıd I!.. Hodler 
Umumi MOdUr 

De Sorlııer De PcJugnadoresse 
Aynı harareti temi.ı et

mek üzere diğerlerindecı 0 o 40 
noksan kömür sarfedcr , 

ve istimali son derece suhu • 
letlidir. F ııbrika '*ubesi olarak 

depomuzda htt xam.ın kafi 
w:ktarda ve muhtelif kuvvetle kazanlar v envayi 

lstan~ul liınaın sa~il sı~~iJe ınertezi ~ 
ı ta~a~etin~en: 

cins radiatör bulunur. ı 

Proje ve heşif • çin: Borsa han ittis lin'dlı!, Türbe 
caddesinde 

KIRKOR müessisesinde Kalorifc miilıe.ıılisi JAMGOÇYAN 
ANTRANIKY AN a miiracııat. 

Satış : Fabrika fiyatınadir. 

1 

Ziraat mühendisi olmak iste-
yen Lise mezunlarına 

Ankara'da tesis edilen Yüksek ziraat mek
tebi 1931 senei dersiyesi bidayetinde tedrisa
ta başlıyacak ve bu sene staj için talebe. alı
nacaktır. Kayıt ve ka ul edilecek efen diler: 

1 - Lise mezunu olacaklardır. · 
2 - Bir sene Vekaletçe tayin olunacak çiflik

lerde staj göreceklerdir. Bu efendilerin ika
metleri çiftliklerde temin edileceği gibi ayrı
ca staj müddetince kendilerine ayda <50> lira 
ücret verilecektir. 

M ·" ep l~yli ve meccanidir. Talı sil devre i 
üç senedir. Mezuı1 olanlar ziraat mühendisi 
sıfatını alırlar. 

ı\1ııliı ,~ııı ı' tı) JC ı için lüzumu olan yirmi ton k!lkürt ka 
zarf tctı'iJc ınlın tku-.·ıy11. konulrnu$tur. 

Ye\ ıı ıtı J nıı~.a ·ı ı R EylıJI <ı.ıo tarihin~ musadif perşe 
nl:ırnk tc,hiı cddnıi~u r 

l'alipicrt'ı mrzkı)r kııkurıe ait şartnameyi görmek Uzre her 
C::ılacııd .ı Kara ~I ın fa pa~ :ı sohp;ında kAin merke.:lmlz leva 
mcnııırlı ıına ur ıc ııt eylemeleri Ye münakasaya iştirak ede 
ın c k içi n taıız i l' cılccek lcrl teklif mektuplarını münaka5a gıinU 
ı + ten ev vel kn:ms \ o r ı tevdi C)'lemele•i illn olunur. 

ı -- .. 
an sa 

Çocukların neşesi 1 
Ebeveynin saadeti! 
Kanııılık., zahytti um\lmlyı •• 
alalı rahatsuhklarına kartı hın• 
ltrct doktorlar tarahadu lavıl· 
y< cdUta 

senoferrato 
kuvvtt ilAcınl dOnvanın her ıa
rahoda vallddtr \C çocuklar 
bii,.O.k bir mc111nuniytUt kullana... 
rsık ptk b0y6k rahlC' gönntlr1t· 
dirltr. fftr iczaneodc bulunur 

iayeinden 
B dtlı keşfi ın o.uıak 11 muddeıı 

1 • J J\. 

-+ 27 ol 1 cı ı u. saat 11,5 da Mania lsr syo ııd ki \km 
in,a 'I \C elcktrık tc ı ıı 

11' ı<ı ı.~ cylOI aat 1 l de all'ı l de mekı r ınşoatı 
ll~H 51 13 eyi Ol '<Rt 10, 'i da Ahm ıli nalıwe r er zın.Je 

n1ekt~p ınşaarı. 

837 ! 13 13 eyi Ol aaaı il) da ManioJJakl e a i llev mekt 
ihua dıvon inşaatı. 

6156 SB ı .ı eılOI eaat 9,5 da Sal ı hlide ı\ltın ordu mo ı 
ih:ara dı\an lnş:ıatı • 

6077 SO 13 8ylıll ıaat 9 ıio Akhlsarda Gaz ı •ektcbl ih 
dı van inşaı ı . 

Bu şeraiti haiz olup Türk tebeasından olan 
ve sinleri 17 den aşağı ve 22 den yukarı olını
yan ve vücudu ziraate ınütehammil bulunan 
lise mezunu efendilerin 4 adet f otograf rap
tederek bir istida ile eylül nihayetine ka
dar Ziraat Umu n1 Müdürlüğüne ve ya vila
yet Ziraat m üdürlüklerine müracaatları 
ilan olunur. 

Yu:ardı keşli bedelleri ile ihale ıalı.ltlerl gö terilm~ olan mektep! 
ve ihata dıvorlanuın in aatı kapalı zarf u,ullle mlln•ka ays çıkarılmıı 

1 
601 numaralı kanun dnirı inde olm•k uıere kapalı zarfların tam muayy 
'akitlerinde makamı viltyeııe kabul olunıcağı, taliplerin ehliyet 'esikala 
ticır<t odası vcsl~ılmnı }Ctleıinde h11lundurm1ları ve lnş~•t ve şeraiı h 

ı kında ıafs!ilt almak ıstivenleriıı \'lll~eı Maarif mıidıirlu~üne murıeatl 
lüzumu illn olunur 



8 \llLLIYI<:T CUMA tvLUL 1930 

asan Kolonyası •. Limon çiçeklerinden müstahzar ir 
harikai san~at olup 90 d recedir~,. 

Bütiln mütemeddin memleketlerin ıtnyat mlltehauı•ları, eaan• fabrikaları H&1an kolonyasının enfes •e rubnuvaz kokusu kar911ında IAI ve hayran kalmıtlardır. Fransa, Almanya ve Amerika bu P. efis ŞJrk 1110• 

ı bzarından külliyetli siparit etmektedirler. f4emleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima ve daima sahibini tebrik etmektedirler. Hastalara hayat ve şifa verıt· 
l ~yg nlık, sinir, heyecan, başağrısı, çarpıntı zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. Fiatlarda mllthit tenzilAt yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şişelerde satılır. Hasan ecza deposudu . Üsküdarda şubemiz yoktur~, 

•
................. ~a·ı:ı::a:-.:::a"'ıaufımımı 
: ::::::::::H:::::!::inı:tılı:an:!i" mnncı . • 

; Evveli SA YFİYENIZ sonra 
:ı için uzun ve kısa mevcell harikulade 
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FiLiPS 2~~2 
Radyo Makinesi 

Elekl rı k cereyanı veya pli ile hder. 10 ifa 
2400 metre mevcell istasyonları alır. 

~lüstesna ve gayri kabili kıyas 
kuvvei tefrikıve ve safiyet. 

Gramofon Plaklarınızın 
~esini yük~cltmek için bir tecrübe yapılmasın ;,•c ı in İ /. 

H~LiOS 
:§ Mües3esat 
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Arnavutköyünde kigir çifte saraylarda 

neha~e Feyziati liseleri erkek 
Ana sınıfı, ilk sınıfları ve ayrı tetkllli dahilinde kız ve erkek orta ve lise 
kısımlarını muhtevidir. Asrın icap ettirdi§! en mUtekamıı vesait ve teş· 
kllltı haizdir. Kaylt muamelesine ba,ıanmıştır.Kaylt için m&ktebe veya 
lstanbulda Basiret hanında lktısat şirketine müracaat edlleblllr. 
İstanbul cihetinden gelecek Nehari talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt vesaiti 
nak'iye işlettirilecektir. Resmi kar.ıra tevfikan mektebimizde cl , h ; 1 te~ ri nievve 1 d•.' 

~ derslere başlanacak tı r . Tel: lat. 2887 

Nalıa Fen Mektebine Talebe Ka~ulü 
Nafıa Fen Me~te~i Mu~ürlü~ün~en: 
1 - \leklcp meccani leyli ve tahsil mtiddcti üç senedir. 
2 - Gireceklerin yaşı 17-25 olmalıdır. 

• 

3 - Lise mezunları imtihansız ltyll ve Orta mektep mezunları llesap, Cebir, Musattah hende
seden müsabaka ile alınır V 16 haEta nehari devam ederler. 

4 - Kayt İşi Eylıil l il:l l ~ · 1930 da y:ıpılır . 

ı:;:: %~~:· ~~ - SEN JORJ --
Avusturya 
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posta kutusu Başında; Beyoğlu 2362 Şube AFINO vapuru 
jli Galata 400 11f: acentesi; Slrkecl'de Yühilrdar 

mektepleri 
Gılıtı'da Çinar sokağında, lngiliz 

konsolosunun karşısında ··• lı.. zade hını ılıınde. Telefon ht ::: : : : ::: ı: :: 1:11·1::: :: ::r1•1111ınıır11ı:xHı ıı:ııuın•nıı•·ı·ı= =ı·ı ı:: ::: •1:.::: :. ;: : :: : :ıııı·ıı··ı·= •1Hı•ını .. :: ·:::::::::::::::: •• :::::::ı .. ::ı::: .: •• ııa:ıuın::ı ••• : •••• : •• ı: .ııuı n::::::n::~n.ı : :.• nı:::: 2740 • At yarış la rı ... _ -6 -Ey-lül-C-um-ar-tesl-de-n ı-'tl·-· 
Veli Efendide 5 Eylül Cuma giinli 
SAat 14 buçukta, 12 Eylül Cuma gün 
Saat 13 de Sipahi ocağı tarafından 
lscarıbul l\luhasebei Hususiye yanşı yapılacaktır 

• Maarif Vekaletinden: 
Mekteplerden n. ~zun olan ço- mekteplerin kabul şartlan hak

:uklann velileri evlatlarını gön kında tenevvür etmek istiyenle
lercekleri mekteplere dair tna _ re icap eden malumatı göndere 

cektir. Arzu edenlerin vazıh ad
fıına~. "._lmak ~.ususunda b:ızı res ve taahhütlü mektup pulu ile 
nu~Kulata tesaduf etmektedir - vekalete müracaatları ilan olu -
er Maarif vekaleti muhtelif nur. 

:-:-~--::--~~~::--:-~~---::-~~ 

lstanbul ~ünırütleri ba, nıü~urlu~un~en 
l,tanbul gunırukleri için 826 çeki odun ile 30,500 kilo man

gal kömiırıi aleni münakasa lle mubayaa olunacaktır. Taliplerin 
bu husustaki ~artnameyi görmekle beraber 13 91930 cumartesi 
ııiın:i saat 14 tc icrası mukarrer münakasaya iştirak etmeleri için 
Ha~ müdürlükteki komisyona mtiracaatlarL 

Ev~al levazım nı~~ürlü~ün~en: 
Şuabatı vak fi yı: akHl.mında lhrak olunmak ıızerc lüzumu olan 

üç yüz elli çeki odun aleni mı.inakasaye vaz edilerek eylülün 
sekizinci Pazartesi günü saat on beşte ihalesi icra edileceğinden 
talip olanların şeraiti anlamak Uzerc her gıın Levazım idaresine 
ve ihale gunıı de idare encümenine müracaatları. 

Kadıköy iskek~I iızcrinJe büyük 

haren Bandırma ve Karabiga 
postaları idare rıhnmından 

saat 18 de kalkacaklardır. 

Antalya Postası 
(Analarta) Hpuru 7 cy!Ul 

pazar 11 de Galata rıhtımından 
kalkarak lzmir Killlilk Bodrum 
Rıdos Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönilıta mezkOr 
iskelelerle birllkt~. Andlfli 
Kalkan Dalyan Marmaris Kuş

ada8ı Gelibolu Çanakkale'ye 
ujtrayarah. gelecektir. 

Bozcaada postası 
(G~:LIBOLU) vapuru 6 eylıil 

cumarte<i 17 de idare rıh

tımından kalkarak Gelibolu 
Lapseki Çanakkale lmroz Bozca 
adaya gidecek ve dönüşte 

Çanakkale LApsekl Gellbolııya 
uğrayarak ıı;eleccktir. 

rabzon birinci 

8 eylül pazar
tesi ( Nap<>ll, l - Erkek lisesi (Yılksek real 

Marsilya ve ve Jlmnas real) ilk mekrnbi ve 
Cenova ) ya ihzari sınıflan havidir. 

gidecektir. 2-3 sınıflı YüksekTicar.ı mektebi 
AFRODITE vapuru ıO eylül 2 lhzari sınıfı da havidir. Kaydukabul 

çarşanba (Burgaz, Varna, Kös- muamelAtı her gün icra edilecekti;· 

tence, Sulina, ve lbralle) ye gi· ııf'"'===ı!;::~,._,"*;;!:.r:1':1?'=!c!!:' 

~~;~~İA vapuau ı ı eylül per- fi a En_M,.LAı:ıK•Vısıe=Ef~T-4.:M.~·- it 
~embe (Napoli, Marsilya ve Ce- l! il 

tt lj 
nova) ya gidecektir. 181 ısı 

Tafsilat için Galatada merkez BANK!~I 
rıhtım hanında umumi acante

sinc rııüracaat . Tel: Beyoğlu 

77 ı - 772 ve ya Beyoğlunda 

Perapalas altında Natta Nasyo
nal Türkiş turist acenalye. 
Telefon Beyogi ıı 3599 ve ya 
Tokatlıyan ka~ısında beynelmlle 

yııt:ıklı 'alliun kumpanyasıua 

Tel: Beyoıt}n 2330 ve yahut 
lstanbulda ~:mindnünde lzmir 
mkağında 8 Numarada acente 
vekiline milrac:ıat. 

Tel. lstanbul 779 

Serına ycsl 20,000,000 TUrk lirası 

lb: i~at akçeleri 754,000 • • 

ıı 
EMLAK ve iNŞAAT Uıerlne lı 

l 
müsait şerait ve mutedil faizle 

Para ikraz eder 

Bil'umuın Banka muamelatı 

!'fstanbul şubesi: Bahçekapı ~ı 
Telefon lstanbul: 3972 lf 

• ~-ı-ı~::=cıoı=::ı:=:::=. -·-·-·-·... -·-·.. -· ... ·--·~ ~·-·-ı-•,,.. ............ ... ·-·-· .. 
Mu~asi~ aranıyor 

Ankarada bir müessese muhasebeci 
istiyor. Maaş 75· 100 liradır. Taliple
rin bir buçuktan iki buçuğa kadar 
Empcryal otelinde Avni beye mU
rıcaatlaı ı 

Bilhassa Anadolu yol l arına pe \: eJverışıı 
olarak imal edilen lastikler 

DUNLOP 
nan1 otoıuobil lüstiklc:-i ,lir. 

, 

FQRT 
DUNLOP 

YUrUyUfU serbest, kuvvetli ve sonderee' 
dayanıkhdır. 

Lastikleri Fort Dunlop 
hlmll bulundukları sarı kırmızı 

nu ile kolayca tefrik edilirler, 
Her yerde arayınız. 

madaltO' 

••••••••••••••• 
ACELE ARANIYOR Siyah ve beyaz ltlar lçiıı 

bir artist resaam arınıyor. 

Namzetlerin, gızetı lltıılr 
nna yaraya bilecek realmler 
yapmak ve relim Ilı Hklf' 
ler vermek kıblllyeı w 
melekesi olmıaı matluptur . 

Yapılacak l9ln Ucuratı parça hesablle verilecektir. 
MnlAkatlar, 7 eylUI pazar rtınUndea ltibarcJı vuku• 
bnlacaktır. 
Namzetler, tetkik edilmek azre en ıon ve en fazla 
muvaffak olmuş resimlerini tevdi etmelidirler. 

Advertlılng Dept. Ford Motor Compaay 
lstanbul, Tophane 

r 
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AiLE DANS SALONU 
t:ylnlun heşincl Cuma günil sut ikiden gec ~ bire kadar devam 
temek iizere be~ kişiden mürekkep muhteıem cazhand t3kı'tlile 

ılon küşat ve kışlık programlarına mübaşeret eylediltini muhtcr, m 

postası 
(REŞITPAŞA) vapuru 8 eylül 
Pazartesi 1 ! de Galata rıhtı 

mından kalkarak lnebolu, Sam
sun, Giresun, Trabzon, Rizeye 
gidecek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon Tirebolu, Giresun , 
Ordu, Ünye, Samsun, lncbolu, 
Zoııguldağa u~rayarak gele
cektir. Hareket glinli yük ka· 
bul olunmaz. 

•••••••••o••a. Dr A KUTiEL F · S ·· 1 • M E ·r1 
Muaye:ehan: ve tedavll elekt- p ennı un ne ç 1 • m 1 
rlkiye labratuvarı. Karaköy 1 En zor sünnetler kat'iyen acısız seri yapılır. Beşiktaşta ıraııı"'1 

yı 

müşterilerimize arz ve teşrii edeceklerini ümit ederim . 

.\.liistccir ve müdürü: Hüseyin Cahit 

Et, ekmek ve yaş sebze 
münakasası: 

Nafia fen nıektebi mübayaat komisyonundan: 
Mayı' 931 ıı;cyesine kadar mektebe !Uzumu olan 8500 kilo 

et, 3200 kilo ekmek, 7000 adet limon ve 28 kalem yaş sebze 
28 eylül 930 pazar günıi saat 14 te ihaleleri icra edilmek üzere 
k;ıpalı zarf usuliyle miinakasaya konulmuştur. Şartnamesini görmek 
isciyenlcrin her gün Gümüşsuyunda mektep idaresine vt mü

nakasaya iştirak edeceklerin de teminat akçalarını mücssesatı ıktl
sadiye muhasebecilijti veznesine tevdi ettikten sonra yevmi ihalede 
mektepte muteşekkit komisyonumuza müracaatları. 

~-,..~~~-~~~-

lstan bu I Ticaret Müdürlüğünden: 
J;tanbul limanı emvali ticariye ve maden kömürü tahmil ve tahliye 

~~ileri cemiyetinin idare heyeti intihabı 8-9-930 pazme'i günü Galatı 
Rıhtımında llüd vendlg!r Hanındaki cımiyeı m•rkezinde sut ı O dan 
lf , ı• kadar yıpılıcığı al4kadarına ilan olunur 

Darül'aceze mD~ürlüfıün~en: 
lkdeli keşfi 4703 lira olan Darülacezedeki 2, 7, 8, mımHralı 

pavyonlann bazı odalarının zeminine beton üzerine şap imali 

milnakasası kapalı zar usulile 27 eylül 930 cumartesi günü icra 
cdilceek ve tek.llfnamcler saat 14 te açılacaktır. Taliplerin yuzdc 
yedi buçuk ilk teminat akçclcrilc müracaatları. 

* * * 
:\lucs>cscyc bir ~ene için iktiza eden (4000) kilo vejctalinİn 

4 tc ,rinicvvel 930 cumartesi gıınu saat on diirtte kapalı zar[ 
u'uli'e munaka;;ası kra cdıkccktır. Taliplcri'l teminat akı;elcriylc 
mııracaatları. 

lzmit sür'at nostası 
( Gükemal) vapuru 8 Eylül 
pazartesi 14,30 da Gala

ta rıhtımından Kalkarak Salı 

sabahı lzmir'e varacak ve çar 
şamha 14,30 da lzmir'den kal 
kar perşembe sııbahı gelir. 

1 
Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mevcut
tur. 

il 
SADIKZADE BiRADERLER 

VAPURLARI 
KARADENiZ MUNTAZAM 

\' E I .Ü KS POSTASI 

Dumlu Pınar ~·~~;~ı 
P• akfamı Sirkeci rıhazar tımından hareketle 
(Zonıuldak, laebolu, Ayan 
cık, Samsun, ordu, Glresoa, 
Trabzon, Sürmene, Rize ve 
Hope ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mey
menet hanı altında acentalıtına 

., [1 1 ( rrı ·,r. pt, T•1ptoM:f ·t-.nh 11I 2134 

7..ayi - Kıdıkoy Fenerbahçe 
Halk otomobil şiıketlne ait 3210 
numerolu pl!kanın bir tanesi zayi 
olmuştur. Y enlsi ılınacığındın hük
mü yoktur. 

Rıd l'&n Halli vı Klmil Şüreklsı 

Zayi - Sahibi olduğum 2200 
numerolu otomobilin tek plAkasını 

zayi eııim. HUkmU yoktur. Pangalıı 

~~uluş caddesi 3 numerodı Arıin. 

Bcbckleruı c.Jbisc: ft: ÇUDl:tırm.ı 
,,_ İÇID llzım ıdcıı ıcıniııaıı 
aııc:a1t saf .. yumuşa): ulu 
ftttbiür. 
Adı ıabun bwıJant oertlılı ft 
bıılıll vc:nı ki ....ıı ciltler IÇU> 
biı ıchliktdı<. 
t.Uaı:s'uo kOpDgO ber dDtlQ 
pıoliti ıaDJZICT ft elbıoci<n, 
batuı bir çalı ddalaı ~ 
IOGrtı bilcı JWDutÜ tulal'. 

Çocut.ıanıı yumuşa): '"""" 
Cozetmck lstcneıw Ç&mafıdl.nnt 
L'IJU ılt yıbywz. 

LUKS 
Plyanko Müdliriyetinden: 

Nümunul veçhlle çifr 57 · 82 
ebadında druk saılne 1056 top kt
ıta verilen fiyıı haddi IAyılc görül
mediğinden 8 eylill 930 pazartesi 
günıl •ast l.5 te yenideu m!inakasa 
yıpılıcıj!;ındıo vermlye t•lip ola
cıklann pey akçeleri ile blrlıkıe 

Piyanko Müdürlüğünde mUtefekkll 
tayyare mubayaa komisyonuna mU
racaat1ın. 

IST - S inci icrasından 
'.\ılahcu~ Fiyat markalı ekıtrl ık

umı hurda bir oıomobll ı•-9-930 

tarihine müsadlf pa.:ıar günU 11aı 
12-13 de mıhcuzeıı mahfuz bulun
du;tu Azıpkıpıda kamım kırfı11nda 
Asım Beyiu garajında bllmtlzıyede 

satılacaktır. tı!Jplcrln mıhıllinde bu· 
lunacılı: memwunt m•r,..,..ıluı. 

Topçular caddesi 34 caddesinde Müzdan Nazif Hanında 1 Numarada / ~; 
13eyo~lu'nda ıUnel civarında bir 

KADl"I TERZlllANESI 

mobilya ve ıntişterilerile devren ve 
rizayı tarafeyn ile satılıktır. Isıanbul 

Mercimekyan Hanında Eskinazl ef. 
mUrıcaat Telefon lstınbul 1631 

lsıanbul .5 inci icra ından: 
Beyoğlu Bursa caddesi Ağı sokağın
dı No, 22 de mukim iken halen 
lklmetglhı meçhul !sak lskinar.I 

efendiye 
~·iyat şlrkıılne borcunuzdan do

layı zize alı olarak ılrket garajında 

mevcudiyeti ihbar ve irae olunan 
ekseri aksamının noksanlığından gay
rikabili cer bir halde tespit edilen 
Fiıt markalı otomobilinize 21 ·8-930 
Tarihinde haciz yaz edllmif oldu
ğuna dair zabıt suretinin teblll! 
makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. 

IST-5 inci icrasından: 
lscanbul Sarıçhanebışı Mimar 

Ayaz mıbıllesi Bursalı Tabir el. 
ıokık No li de mukim iken 
halen ikametg&hı meçhul l•maıl Ke
mal efendiye 

F'iyaı şirketine borcunuY.dın dola
yı ıize alı olarak flrkeı garajında 

mevcudiyeti ihbar ve irae olunan 
ekıerl ıkoımının noksanlığından 

gayri kabili cer bir halde teıplt •dilen 
Fiyat markab oıomobllinlze 111 ·8 
930 tarihinde haciz uzoclllmlt ol
duğuna dair zabıt suretinin ı~biltl 

mılrımını kaim ol11111lr ll•er• ll&n 
olımıır, 

Tahlisiye Umum 
Müdürlüğünden: 

1-,ahlisiye mevkileriı1e amele 

• 
h 
lı 

nı 

h 
al 

aranıyor .. A ~ 
ı - Hizmeti askeriyelerini ifa j beraber hizmeti askedrır;ı 

etmiş olmak, ni bahriyede gemiler e r::, 
2 - Sinni otuzdan fazla olma edenler tercih olunur· O# nı 

mak Tahlisiye mevkilerine r,~ 
. . dile' ~ , 

3 - Yeni harflerle okur yazar efradı kayıt ve kabul~ ısıılS' 
olmak, den yukarda evsafı baı~ 0 bııi~ ta 

4 - Denizciliğe vukufu ol- rm muayenei iptidaiyeı tı U ;' la 
!eri 8-9-930 Pazartesi gilll rn 

mak, at 10 da icra edilecektir. şıl1 • r 
5 - Tahlisiye hizmetine elve- Talip olanların istid•11 ıı' t.ı 

rişli olmak, . nüfus teskereleri, zabıtadııJlell~ 
6 -İlel ve emrazdan salım ol- dıkli hüsnühal şehadetnıııtl Jilı1' 

mak, ve vesaiki askeriyelerile ııır 11' 
7 - Hüsnühal eshabmdan ol- muayene gününden evvel 1'ıl1 

mak ve bir güna mahkumi- tımda Maritim hanındG . esı 
yeti bulunmamak, siye Müdiriyeti Umurıı1;1(1' 

8 - Boyu ı.68 den aşağı ol- müracaat etmeleri ve 'rıt' rı il 
mamak, gününde hazır bulunrııa 11 

9 - Bu evsafı haiz olmakla olunur.____-/ 

Manisa vilayetinden . aııııı' 
Manisa meclisi l'mumisinin geçen içtima devresine aı~ 1

' 
mesi kitap helinde ve )iiz adet olmak iizrc tabedilecckcır. d~ 

Beher formasınm muhammen kiymeti yirmi liradır. ihale 
!Un 6ıncı cumartesi günü saat on . bııçuktadır. ııırir' 

Şeraiti anlamak istiyenlerln encıımeni daimii Yllı\yct~ 
atlan. ___ -~<ıd 

--- 1 arı"' 
Mes'ul Müdür: Bür 1 


